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BIBLIOGRAFISKE OPLYSN1NGER
VEL)

J. B. HALVORSEN.

En Folkefiende, i hvilket Stykke man, vistnok

med Rette, har villet se Digterens Svar og Selvfor-

svar overfor Almenhedens og Kritikens Modtagelse
af „Gengangere" (se Ibsens Udtalelse i et Brev af

3. Jan. 1882, anført i G. Brandes' „Henrik Ibsen"',

S. 117), blev skrevet hurtigere efter det foregaaende

Skuespil, end Tilfældet har været med noget Ibsen-

Arbejde siden 1877, fra hvilket Tidspunkt der regel-

mæssig har ligget to Aar mellem hvert nyt Arbejde
af Digteren. Stykket blev paabegyndt i Rom og fuld-

ført i Gossensass i Tyrol i første Halvdel 1882.

Den 28. Novbr. d. A. udkom i et Oplag paa 10,000

Exemplarer:
En folkefiende. Skuespil i fem akter. Af Udgaver.

Henrik Ibsen. Kbhvn. 1882. 8. 2 Bl., 219 S.

Andet oplag. Kbhvn. [28. April] 1897. 8. 223 S.

An Enemy of Society. A Play in five Acts. Over-

(Translated by Mrs. Eleanor Marx-Aveling.) [Trykt
sættelser.

S. 199-315 i „The Camelot Series, edited by



II

Ernest Ethys". London LS.S.s, sammen med Over-

settelsen af „Samfundets Støtter" og „ Gengangere".)
An Kimiiiv of the People. Play in five Acts

Translated by Mrs. E. Marx-Aveling. [Trykt S
L03—237 i Vol. II. af „Ibsen's Prose Dramas"
Authorized Elnglish Edition by William Archer. Lon
don 1891. 8. I Fortalen til dette Bind oplyser Ud
hiveren |S. IV.). at den her foreliggende Text er

meget forskjellig fra den, som udkom i „Cameloi
Series" -Bindet; for alle Ændringer. enten til det

hedre riler til det værre, er Udgiveren. Archer, alene

ansvarlig.]
An Enemy of the People. Play in five Acls.

Translated by Mrs. E. Marx-Aveling. London
L897. 8. 1 Bl.. S. 103-237. (Shilling-Udgave i

Særtryk af forannævnte „Prose Dramas", Vol. II.).

Un en ne mi du peuple. Piece en cinq actes.

Traduction Ad. Cheneviére et H.Johansen. [Avec
une préface des traducteurs.] [Trykt S. 149— 314
i T. IV. af „Théålre d'Henrik Ibsen". Paris 1892. s

|

Een Vijand des Volks. Tooneelspel in 5 be-

drijven. Vertaald uit het Noorsch door Ida Donker.
's Gravenhage. 1883. 8. 164 S.

Un Nemico del Popolo. Dramma in cinqne
åtti. Milano 1894. 8. 2 Bl.. 120 S. (0. m. T.:

,.Teatro straniero". Fase. 59.)

Doktor Stokman. (Volksfeind.) Drama v pjati

déistvijach. Perevod N. Mirovié. K predstavleniju
dozvoleno 21 Marta 1891. Izdanie redakcij ziirnala

„Artist". Moskwa 1891. 8. 130 S. (Denne rus-

siske Oversættelse er for Textens Vedkommende
identisk med de to nærmest efterfolgende.)

Doktor Stokman. Drama v pjati déistvijach.
Perevod N. Mirovié. [Trykt i September-Heftet 1891
af „Teatralnyj. lniizvkalnyj i chudozestvennvj /urna I

..Artist". Moskwa.
|



Ill

Vrag Naroda (Doktor Stokman). Drama v

l>jati déistvijach. Perevod N. Mirovic. Moskw.i

1891. 8. 130 S. [Udgjør 1. Series 2. Lev. af

..Tolnoje sobranie dramaticesnich Henrika
I h sen a pod red ake i ej A. A. Alekseje va".]

Vrag Naroda. Drama v 5-ti déistvijach. Pe-

revod N. K. [Trykt S. 201-335 i T. V. af So-

branie socinenij Henrika Ib sen a. Izdanie I.

Jurovskago. S. Peterb. 1897. 8.]

Un enemigo del pueblo. Drama en cinco

actos. [Trykt sammen med en spansk Oversættelse

af ..Fruen fra Havet" S. 209— 400 i vedkommende
Bind af „Coleccion de libros escogidos", udg. af „La

Espana modema". Madrid (1894). 8.

Ein Volksfeind. Schauspiel in fiinf Aufziigen.
Deutsch von Wilhelm Lange. Einzige vom Ver-

fasser autorisirte deutsche Ausgabe. Leipzig

L883]. 8. 105 S. (O. m. T.: Reclam's Univ.-

Bibl. No. 1702. Senere ogsaa indlemmet i samme

Forlæggers ..Henrik Ibsen's Gesammelte Werke".
Bd. II. Lpz. '[1889].)

Ein Volksfeind. Schauspiel in fiinf Akten.

Deutsch von G. Morgenstern. Lpz. u. Wien [1891].

8. 128 S. (0. m. T.: „Meyers Volksbiicher" No.

918. 919.)
Ein Volksfeind. Schauspiel in fiinf Akten.

Deutsch von M. von Borch. Berlin 1890. 8. 121 S.

(Senere indlemmet i de paa S. Fischers Forlag ud-

komne ..Nordische Bibliothek herausgegeben von Julius

Hoffory", Bd. XIV., og „Henrik Ibsens Werke hg.
von Julius Hofforv": ..Moderne Dramen". 11. 185

-307.)
Ein Volksfeind. Schauspiel in fiinf Aufziigen.

Ans dem Norwegischen iibersetzt und eingeleitet von

I. C. Poestion. Halle a. d. S. [1891]. 8. 1 Port...
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LOO S. (0. m. T.: „Hendel's Bibliothek der Ge-

samtlitteratur dea ln- und Auslands". No. r>43.)

K men- H. .heger: Henrik Ibsen (Kbh. L888), S. 270
tarer. 27") : II. .heger: Henrik Ibsen Og hans varker (Kra.

L892), S. L65— 172; G. Brandes : Henrik Ibsen (Kbh.

L898), S. L42— 145; A. Schack: Qdviklihgsgangen i

II. I.s Digtning (Kbh. 1897), S. L19— 137; C. Lun-
bek: Bidrag til [bsen-Kritiken (Kbh. 1899), S. 99-
III: [U. v. Feilitzen] Realister m-h Idealister af Robin-

son, 111. (Ups. L885); Nordisk Tidskrift, utg. af Let-

terstedtske Foreningen, L883, S. 53— 66; Ny svensk

Tidskrifl L883, S. 219—237 af Robinsen [U. v. Fei-

litzen]; Finsk Tidskrift XV. (Hfors 1883), S. 3—13
at W. Holin: Leo Berg: H. I. und das Germanen-
thuni (Berlin lss7|. S. 34— 40: Otto Bralnn: Henrik

Ibsen (Berlin 1887), S. 57 59; A. Garde: Der

Gruhdgedanke in lbsen's Dichtung (Lpz. 1898), S.

:'>'••
fg. ; Ad. von Hanstein: Ibsen als Idealist (Lpz.

L897), S. 121-130; L. Passarge: Henrik Ibsen

(Lpz. L883), S. 264— 280; E. Reich: Ibsens Dramen

(Dresden u. Lp/.. IMM-). S. I •"• I L66; de Bom: Ibsen

en zijn werk (Gent 1893), S. 01 — 66; H. H. Bo\'-

sen: A Gommentary on the Writings of Rosen (New
York L894), S. 233 -247; Sir E. R. Russell and P. G.

Standing: Ibsen on his merits (London L897), S.

148 fg. og 160 fg. ; G. B. Shaw: The quintessence
of tbsenism (London 1891). S. 92-96; A. Ehrhard:

Ibsen et le Theatre contemporain (Paris L892), S.

355—371; Ch. Sarolea: Henrik Ibsen (Paris L891),

S. 67— 72: Laurent Tailhade: Conference sur l'„En-
iiemi du peuple" i Mercure de Franee 1894. Juni-

Heftet; G. M. Scalinger: Ibsen (Napoli 1895), S. 41

i i. Nyt Tidsskrift (Kra.) I. 571—581 af A.

Garborg; Luthersk Ugeskrift 1882, I. 392 fg. [af

M. J. Færden]; Dagbladet (Kra. i L882, No. 296, 300,



302 og 304 [af .1. D. Irgens Hansen]; Morgenbladet

(Kra.) L883, No. 13 A og 15 A faf M. J. Monrad].
I Begyndelsen a f lNN3 blev Stykket opført paa 0|»førelser.

alle Hovedtheatre i de nordiske Riger, først paa
Kristiania Theater den 13. Januar (med A. Rei-

mers som Dr. Stockmann og H. Klausen som Morten

Kiil, se Billede i Ny ill. Tid. 1883, No. 4 a
); i

Aarets Løb oplevede Stykket paa dette Theater ialt

27 Opførelser. Det overflyttedes 1899 til Repertoiret
for Nationaltheatret, hvor Stykket i helt ny lud-

studering I hl a. med Fr. Garmann som Dr. Stock-

mann) 2. Septbr. 1899 gik som anden Aftens Fest-

forestilling ved Theatrets Indvielse og senere til Ja-

nuar 1900 har oplevet ialt 17 Opførelser; paa det

norske Theater i Bergen fandt Forsteopforelsen Sted

24. Januar 1883. - - Paa det kgl. Theater i Kjø-
benhavn gik Stykket første Gang 4. Marts 1883

(med Emil Poulsen som Dr. Stockmann, se Billede

af ham med Text af E. Brandes i Ude og Hjemme
VI. 290 fg.); det oplevede ialt 11 Opførelser i Sæ-

sonen og har senere ikke været gjenoptaget, ligesaa-

lidt som det er blevet spillet i Danmarks Provinser.

I Sverige var det Goteborgs Theater, som
først bragte Stykket til Opførelse i Februar 1883, i

Oversættelse af Frans Hedberg, medens en Over-

sættelse af Ernst Lundqvist blev benyttet af Drama-

tiska Teatern i Stockholm, da det opførtes her,

Iste Gang 3. Marts 1883. I Septbr. s. A. optraadte
den norske Skuespiller A. Reimers som Gjæst paa
dette Theater i Dr. Stockmanns Rolle (se herom
bl. a Hellen Lindgrens Recensjon i Ur dagens kro-

nika 111. 22G fg.). Senere blev det gjenoptaget paa

Repertoiret bl. a. ved en Opførelse 26. Septbr. 1887,

cia Digteren selv var tilstede. - Paa det finske The-

ater i Helsingfors gik Stykket 1889, med B. Leino

i Dr. Stockmanns Rolle. - - Det første Theater, som
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udcnfor Norden opførte „En Folkefiende", var Ostend-

Theater i Berlin, hvor del pik •"». Marts 1887 ved

en Forestillinp til [ndtaegl for ^Berliner Presse";

senere oplevede det et Snes regulære Opførelser paa
samme Theater: i de folpende Aar blev Stykket op-

tagei paa Repertoirel for adskillige andre af Berlins

Theatre: Lessing-Theater (August L890), Neues The-

ater (Maris op April 1.N01-. mn] Sonnenthal som

Gjæal i Stockmanns Rolle). Sehillei-Theater (Februar

1897) og endelig Kgl. Schauspielhaus Ura 1896 af).

Allende i 1888 beuvndle Stykket sin Scenepan-
over det tydske Hipes øvrige Theatre, saaledes i

nævnte Aar paa Hoftheatret i Meiningen (i Marts),

paa Stadttheatrene i Konigsberg (Oktbr.), Ham-

burg, A Hon a, op er senere paaet videre til Stadt-

theater i Bern (1888), Burgtheater i Wien (Oktbr.

1890 og Febr. 1894), Stadttheater i Frankfurt a/M.

(Oktbr. 1890), Stadttheater i Main/. (Marts 1891),

Hoftheater i Karlsruhe (Derbr. iNOlii, Hoftheater i

Munchen (1897— 98), Raimundtheater i Wien

(1897-98) Stadttheater i Kol.i (1898) o. fl. Paa

flere af det tyske Sprops Seener er Stykket siden

|s'.»8 opfort af Dr. Heines saakaldte ..Ibsen-Theatei \

der har rejst paa Turné med dette op andre Ar-

bejder af ham i Tyskland og Østerrig; paa andre

Scener pik det som Festforestilling i Anledning af

Digterens 7<> Aars Fodselsdap i I SIKS. hl. a. paa del

tyske Landestheater i Prap, hvor Forestillingen ind-

lededes med en dramatisere! Prolop af Heinrich

Teweles „Der Volksfreund" (Prap 1898. 8. 8 S),
som slutter med at Petra op Stockmann bestemmer

siii til at oprette ..eine Ibsen-Schule fur die Kinder

des Vulkes". I London opførtes Stykket 1893

paa Ifaymarkel af Beerbohm Trees Selskab, som

1895 pik paa Turné med det til Amerika. I hol-

landsk Oversadtel.se blev del spillet i Rotterdam
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allerede i Februar 1884, i italiensk Oversættelse har

Novellis Selskab opført Stykket i Italien 1895 og i

Spanien L896. Derimod blev spanske Anarkisters For-

seg paa en Opførelse af Stykket paa en af de span-
ske Provinsscener i 1893 forbudt af Øvrigheden. 1

Paris blev Stykket forste Gang bragt paa Scenen af

..L'Oeuvre" (Dr. Stockmann: Lugne Poé) 9. Novbr.

1893, indledet med et Foredrag af Laurent Tailhade

(se ovfr. S. IV), der Forherligede Dr. Stockmann som en

Repræsentant for Anarkiet, og som fulgtes af larmende

politiske Demonstrationer. Den 29. Marts 1898 gaves

Stykket som Festforestilling i Anledning af Digterens
70-Aarsdag, af .. I/Oeuvres" Selskab paa Renaissance-

Theatret, med Demonstrationer til Gunst for Zola.

der nvlig havde optraadt med sit Anklageskrift i

Dreyfussagen. Den 29. Oktbr. 1899 blev Stykket
for forste Gang spillet ved en Aftenforestilling paa

Gymnase, hvor Opførelsen af Publikum fulgtes med
større Ro og Opmærksomhed end ved de tidligere Ut-
førelser, blot nu og da afbrudt af et „Leve Anarkiet!"

Vildanden, som Digteren begyndte at skrive i

Rom og derpaa fuldførte under sit Sommerophold i

Gossensass 1884, udkom i Kjøbenhavn og Kristiania

den 11. Novbr. s. A. i et Oplag paa 8,000 Exem-

plarer, som strax blev udsolgt, saa at der allerede

den 1. Decbr. s. A. kom et nyt Oplag.
Vildanden. Skuespil i fem akter. Af Hen- Udgaver.

rik Ibsen. Kbhvn. 1884. 8. 2 Bl., 244 S. —
Andet oplag. Kbhvn. fl. Decbr.] 1884. 8. 2 Bl..

2 i i- S.

The wild Duck. Play in five Acts. Trans- Over-

lated by Mrs. F. E. Archer. [Trykt S. 239 381 i sættelser.

Vol; 11. af ..Ibsens Prose Dramas". Authorized

English Edition. Ed. bv William Archer. London
1891. 8.]
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The wild Duck: Play in liv. Acts. Trans-
lated l.\ Mrs. F. E. Archer. London 1S97. 8
I Bl., S. 239 381. (Shilling-Udgave i Særtryk af
foran oævnte „Prose Dramas", Vol. II. i

Le Canard sauvage. Drame en cinq actes.
Traduetion du Norvégien par M. Prozor. [Trykt,
med ni indledende „Notice sur le Canard sauvage"
al Oversætteren, S. 1— 180 i T. 11 af Theatre
d'Henrik Ibsen. Paris 1893. 8. 2 Bl IV S
326 S. I Bl.

L'Anitra selvatica. Dramma in 5 åtti

.Mila,,,. 189*. 8. (0. m. T.: „Biblioteca Ibsen"
No. 9.)

Dikaja ulka. Drama v 5-ti deist vi jach. Pere-
vod L. M. Moskwa 1892. 8.

Dikaja ulka. Drama v 5-ti déistvijach. Pere-
vod 0. Naumova. [Trykt S. 153— 284 i T. II. at

Sobranie socinenij Henrika Ibsena. Izdanie
I. Jurovskago. S. Peterh. l.slMJ. 8.]

Die Wildente. Schauspiel in fVi 1 1 1 Akten.
Deuls.li von M. von Borch. Einzige vom Ver-
Fasser autorisierte deutsche Aos-ahr Berlin
1887. 8. 127 S. (Senere [1889 1

i nyt Oplag in. I-

lemmei i de paa S. Fischers Forlag udkomne „Nor-
dische Bibliothek, hg. von Julius HofiFory", Bd. VI.

og i ..Henrik Ibsens Werke, herausgegeben von
Julius Hoffory": Moderne Dramen, Bd. Ill 8 2 Bl
128 S.)

Dir W i Iden Ir. Schauspiel in funf Aufzflgen.
Aus dem Norwegischen Qbersetzl von Ernst Brause-
wetter. Leipzig [1887]. 8 108 S. (0. m. T.:
Reclam's Univ.-Bibl. No. 2317. Senere ogsaa ind-
lemmel i si oe Forlæggers „Henrik Ibsen's Ge-
sammelte Werke". Bd. III. Lpz. [1889].)

Dir Wildente. Fin Schauspiel in fflnf Akten.
Deutsch von G. Morgenstern. Lpz. u. Wien [189*].
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8. 114 S. (0. m. T.; «Meyers Volksbflcher" No.

77(1. 771.)

Die Wildente. Schauspiel in ftlnf Aufzttgen.

Deutsch von 1. Engeroff. Halle a. d. S. [1894.]

8. I Portræt, LOO S. (0. ra. T.: Hendels „Biblio-

thek der Gesamtlitteratur" No. 808.)
Dit' Wildente. Schauspiel in fiinf Aufziigen.

Deutsch von Wilhelm Lange. Berlin 1900. 8.

(0. ni. T.: ..Henrik Ibsens Dramatische Werke her-

ausgegeben und iibersetzt von Wilhelm Lange". IV.

Berlin. Verlag von Hugo Berniiihler.)

H. Jæger: Henrik Ibsen (Kbh. 1888). S. 276— Kummen-

279; H. Jæger: Henrik Ibsen og hans værker (Kra.
tarer.

L892), S. 172- 178; G. Brandes: Henrik Ibsen (Kbh.

L898), S. 145 fg.; A. Schack: Udviklingsgangen i

H. I.s Digtning (Kbh. 1897), S. 138-149; C. Lam-
bek: Bidrag til Ibsen-Kritiken (Kbh. 1899). S. 112

123; Ny svensk Tidskrift 1885, S. 65-69 af

Helene Nyblom. hvortil Imodegaaelse af Claes Lundin

i Ur Dagens KrOnika 1885, S. 209 fg., jfr.
sidst-

navnte Tidsskrift S. 109 fg. af Oscar Levertin; Lou

Andreas-Salomé: Ibsens Kvindeskikkelser (Overs.

Kra. 1893), S. 54— 78; Leo Berg: H. I. und das

Gcrmanenthuin (Berlin 1887), S.44— 47; Otto Brahm:

Henrik Ibsen (Berlin l.ss7i. S. 59 fg : A. Garde:

Der Grundgedanke in Ibsen's Dichtung (Lpz. 1898),

S. 40 fg.; Ad. von Hanstein: Ibsen als Idealist (Lpz.

L897), S. 130-138; E. Reich: Ibsen's Dramen (Dres-
den u. Lp/.. IsOil, S. 167— 182; de Bom: Ibsen en

ziju werk Kimt 1893), S. 75— 77: H. H. Boyesen:
A Coimnentarv on the W ritings of Ibsen (New York

L894), S. 249-262; G. B. Shaw: The Quintessence

of Ibs.nisni (Lond. 1891), S. 96-100; A. Ehrhard:

[bsen et le Theatre contemporain (Paris 1892), S.

372-391; R. Doumic: De Scribe å Ibsen (3. Udg.,
I 'a ris 1896), S. 315— 331; Revue d'art dramatique



1890, 1. Marts, af Ch. de Casanove; Boccardi: La
donna Dell' opera di II. I. (Milano 1893), S. 33 fg.;
(i. M. Scalinger: [bsen (Napoli 1895), S. 44 fg.

—
Nyt Tidsskrift (Kra.) III. 616 fg, [af Mathilde SchjøttJ;

Ny Svensk Tidskrift 1885, S. 444 fg. af Kristofer

I fan. lers; Aftenposten (Kra.) 1884, No. 271 A og
277 A [af B. Morgenstierne]; Dagbladet (Kra.) 1884.
No. i<>::, i i:j. 420, 440.

Parodier. [Anstey Guthrie:] „The Wild Duck" i „The
Pocket Ibsen" by F. Anstey, New Ed. (London 1895),
S. 125— 153, overs, i „Punchs Lomme-Ibsen" (Kra.

L893), 8.5-25; Harald Molander: ..Vildankan. vau-
deville i lem akter" i ..Ibsen i vastlicksformat" (Stbbn.

1895), S. 47 81. En utrykt, men paa Wallner-
tbealret i Berlin i Marts 1889 opført Parodi var
..Die Mitternachtssonne von Hjalmar Knutson" [Eul!< q

Zabell.

Opførelser. Det første Theater, hvor Stykket kom til Op-
førelse, var det norske Theater i Bergen, hvor det

,nik 9. Januar 1885. To Dage senere fandt Første-

opførelsen Sted paa Kristiania Theater. hvor det

16. Marts s. A. gik for sidste (22de) Gan.-.
Paa det kgl. Theater i Kjøbenhavn blev det

spillet Iste Gang 22. Februar 1885 og ,uik. mens
del var nvt. ialt 13 Gange. I Januar 1892 b\e\

det givet i ny Indstudering, opførtes pa an v i Sæ-
sonerne 1894— 95 og 1897— 98, ialt til da 30 Op-
førelser, hvorefter det bragtes frem som Festforestilling
i Digterens Nærværelse i Maj 1898, da han besøgte
Kjøbenhavn i Anledning af sin 70 Aars Fødselsdag.
Paa Danmarks Provinsscener har del varet opført
34 Gange af Julius Petersens Selskab og senere 1898
-99 af Alb. Ilelsen-reens Selskab i Aarhus. Odense

o. fl. • Paa kgl. Dramatiska Teatern i Stockholm
gik Stykket, oversåt af Fr. Hedberg, første Gan-
den 30. Januar 1885. Den nve Sæson aabnedes i
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August s. A. med en Gjenoptagelse a f Stykket, bvori

dog Hjalmar Ekdal, som ved de tidligere Opførelser

havde været udførl af August Lindberg, nu blev

spillet af Aug. Palme, mens Hedvig nu ligesom ved

Førsteopførelsen udførtes af den unge Elev Frk. Lotlen

Seelig. 1 April 1889 viste Fru Hennings sig som

Cijæst for Stockholmerne i denne Rolle. (Et Kostume-

billede af Hedvigs Fremstillerinder i Kristiania: Frk.

Lully Krolm, i Kjobenhavn: Fru Hennings og i Stock-

bolm: Frk. Seelig, findes paa Omslaget af Ernst

Bojesens „Norden", H. 2.)
— Paa det svenske Till-

ater i Helsingfors gik Stykket første Gang 16.

Januar 1885, paa det finske Theater sammesteds

IS92 I Tyskland fandt Førsteopførelsen af dette

Stykke, ligesom af „En Folkefiende" Aaret i For-

vejen, Sted ved en Matiné til Indtægt for „Berliner

Presse" paa Residenz-Theater i Berlin den 4. Maris

1888 (med Direktor Lautenburg som Hjalmar Ekdal);

i Oktbr. s. A. optog Theatret det paa sit faste Aften-

repertoire, og det gik nu hver Aften i flere Uger, og

bragtes ogsaa frem som Theatrets Festforestilling

under Digterens Besøg i Berlin 6. Marts 1889. Det

var imidlertid ogsaa blevet opfort, men i en under-

tiden parodisk Oversættelse, paa Konigstadtisches
Theater i Berlin i April 1888; senere (1896

— 97)

har det været spillet baade paa Deutsches Theater

og paa Neues Theater i Berlin; dette sidstes Skue-

spillerpersonale har ogsaa opfort Stykket paa Tur-

néer i Leipzig, Diisseldorf, Burgtheater i Wien

(April 1898), ligesom Dr. Heines „Ibsen-Theater" har

-pillet det paa sine Turneer 1898 i Hamburg o. a.

St. 1 Januar 1889 gik Stykket paa Stadttheater i

Bern, i Februar s. A. paa Hoftheater i Wiesbaden,
8. Juni 8. A., i Digterens Nærvær, paa Theatret i

Dresden, i Marts 1890 paa Hoftheater i Roburg.
I Sæsonen 1891 92 fandt Opførelser Sted paa Volks-
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theater i Wien. 1896 '.'7 paa Burgtheatret samme-
steds, hvor Mitterwurzer udmærkede si# som Hjalmar
Bkdal lige

I il sin Dod i Februar 1897. Det blev

samtidig spillet paa Hoftheater i Stuttgart og paa
Stadttbeater i Frankfurt a M. I Munch en blev det

første Gang fremstillet ved en prival <'|>forelse 15.

.Inni 1895 i „Akademisch-dramatischer Verein" bl. a.

med Forfatteren Ernst v. Wolzogen i Hjalmar Ek-

dals og Forfatteren Hans Olden i Gregers Werles

Roller; paa Schau>pielliaus i Miinchen begyndte Fru

L'Arronge el Gjæstespil som Gina i. Januar IN9.N.

A.f Opførelscr udenfor Tyskland mærkes „Théåtre
liliics" i Tit r is 27. April 1891 og senere paany i

Junis. A.; * 1 <
-

1 engelske ..Independent Tln'alre rt

s paa

„Royalty Theatre" i London 4. Maj 1894 og ved

en ny Hakke Forestillinger sammesteds i Maj 1897:

Novellis italienske Selskabs Opførelser paa Manzoni-

Thealret i Milano (Septbr. L891), i Hom (Januar

L892) o. 11. St.; samt endelig Opforelsen i nygræsk
Oversættelse (med Titlen „Agriopapia") ved Truppen
Aischylos paa Sommertheatret ..Paradiset" i Athen
Juni 1893.



EN FOLKEFIENDE

HClfRIB IBSEIfS SAMLEDE VÆRKER VU.





PERSONERNE:

doktor tomas stockmann, badelæge.
FRO stockmann, hans hustru.

PETRA, deres datter, lærerinde.

,:JLIF
I J <o *n « 1

deres sønner, lo og 1(J ar gamle.
HORTEN

|

PETER STOCKMANN, doktorens ældre bror, byfogd og politi-

mester, formand i badebestyrelsen o. s. v.

MORTEN kiil. garvermester, fru Storkmanns plejefur.

BOTSTAD, redaktør af „Folkebudet".

billing, medarbejder i bladet.

SKIBSKAPTEJN HORSTER.

HOGTRYKKER ASLAKSEN.

deltagere i et borgermode, mænd af alle stænder, nogle

kvinder og en flok skolegutter.

(Handlingen foregår i en kystby i det sydlige Norge.)

1*





FØRSTE AKT.

(Alten i doktorens dagligstue, der er tarveligt men not udstyret og

mebleret. Pa sidevæggen til højre er to døre, hvoraf den fjerneste fører

nd til forstuen og den nærmeste ind til doktorens arbejdsværelse. Pa

den modsatto va»g, lige over for doren til forstuen, er en dor til fainiljens

iivrige værelser. Midt på samme væg star kakkelovnen, og nærmere

mod forgrimden en sofa med spejl over og foran sofaen et ovalt bord

med tæppe. På bordet en tændt lampe med skærm. I baggrumlen en

åben dor til spisestuen. 1 hekket aftensbord med lampe på ilerinde.)

(billing sidder inde ved spisebordet med en serviet under hagen, fru

STO< kmann slår ved bordet og rækker ham et fad med et stort stykke

oksesteg. De øvrige pladse om bordet er forladte, bordtøjet i uorden,

som efter et endt måltid.)

FRU STOCKMANN.

Ja, når De kommer en time for sent, herr

Billing, så får De ta' tiltakke med kold mad.

BILLING

(spisende).

Det srnager aldeles fortræffeligt,
—

ganske ud-

mærket.

FRU STOCKMANN.

De ved jo, hvor noje Stockmann holder på sin

hestemte spisetid
—



BILLING.

Det gør mig slet ingen ting. Jeg synes næsttn

det sinager bedst, når jeg kan sidde og spise sådan

ganske alene og uforstyrret.

FRU STOCKMANN.

Ja-ja, når det bare smager Dem, så — (lytter mod

forstuen.) Der kommer visst Hovstad også.

BILLING.

Kanske det.

(BYFOGD BTOCKMANN i overfrakke med uniformshue og stok kommer ind.l

BYFOGDEN.

Ærbødigst godaften, svigerinde.

FRU STOCKMANN

l^år ind i dagligstuen).

Nej se, godaften; er det Dem? Det var da

snildt De vilde se op til os.

BYFOGDEN.

Jeg gik just forbi Og så — (med el blik mod spisestuen).

Å, men De bar nok selskab, lader det til.

FRU STOCKMANN

(lidt forlegen I.

Nej aldeles ikke; det er renl tilfældigt. (hurtigt)

Vil De ikke gå ind og ta' en bid med?

BYFOGDEN.

Jeg! Nej. mange tak. Gud bevare mig; varm

mad om aftenen; det er ikke for min fordøjelse.

FRU STOCKMANN.

A, men for én gangs skyld
—

.



BYFOGDEN.

Nej nej, Gud velsigne Dem; jeg holder mig til

mit thevand <»g mit smørrebrød. Det er dog sundere

i længden,
—

og også lidt mere økonomisk.

FRU STOCKMANN

(smiler).

De må nu ikke tro, at Tomas og jeg er nogen
rene odelande heller.

BYFOGDEN.

Ikke De, svigerinde; det være langt fra mig.

(peger mod doktorens arbejdsvarelse ) Er han kanske ikke

hjemme?
FRU STOCKMANN.

Nej, han er gat en liden tur efter maden, —
lian og gutterne.

BYFOGDEN.

Mon tro, det kan være sundt? (lytter.) Der kom-
mer han nok.

FRL' STOCKMANN.

Nej, det er nok ikke ham. (det banker.) Vær så god!

(hi:daktor hovstau kommer fra forstuen.)

FRU STOCKMANN.

A, er det herr Hovstad, som — ?

HOVSTAD.

Ja, De får undskylde: men jeg blev opholdt
nede i trykkeriet. Godaften, herr byfogd.

BYFOGDEN
l hilser lidt stivt I.

Herr redaktør. Kommer formodentlig i forret-

ning! >r?
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HOVSTAD.

Tildels. Der er miget, som .skulde ind i bladet.

BYFOGDEN.

Kan tænkc mig det. Min bror skal være en
særdeles frugtbar forfatter i „ Folkebudet", horer je«.

HOVSTAD.

Ja, ban tillader sig at skrive i ..Folkebudet",
når han har et sandhedens ord at sige om et og
andet.

FKU STOGKMANiN

(til HOVSTAD).

Men vil De ikke — ?

(peger mod spisestuen.)

BYFOGDEN.

Bevares vel; jeg fortænker ham sletikke i, at

han skriver for den læsekreds, hvor han tor vente
at tinde mest anklang. For ovrigt har jo jeg per-

sonlig ingen grund til at nære nogen uvilje imod
Deres blad, herr Hovstad.

HOVSTAD.

Nej, det synes jeg også.

BYFOGDEN.

1 det hele tåget råder der en smuk fordragelig-
hedens ånd i vor by;

— en rigtig god borgerånd.

Og det kommer deraf, at vi har et stort fælles an-

liggende at samle os om, — et anliggende, som i

lige hoj grad vedkommer alle retsindige medborgere
-

HOVSTAD.

Badeanstalten, ja.



BYFOGDEN.

Netop. Vi har vor store, nye, prægtige bade-

anstalt. Pas på! Badet blir byens fornemste livs-

betingelse, berr Hovstad. Utvivlsomt!

FRU STOCKMANN.

Det samme siger Tomas også.

BYFOGDEN.

Hvilket ganske overoverdentligt opsving bar ikke

stedet tåget bare i disse par år! Her er kommet

penge imellem folk; liv og rørelse. Bygninger og

grundejendomme stiger i værdi med hver dag.

IIOVSTAD.

Og arbejdsløsheden tar af.

BYFOGDEN.

Også det, ja. Fattigbyrden er bleven i en glæde-

lig grad formindsket for de besiddende klasser og vil

bli' det endnu mere, hvis vi blot dette år må få en

rigtig god sommer; — rigtig talrigt besøg af frem-

mede, — brav mange syge, som kan bringe an-

stalten i ry.

HOVSTAD.

Og det er der jo udsigt til, borer jeg.

BYFOGDEN.

Det tegner meget lovende. Hver dag indlober

der foresporgsler om boliger og sådant noget.

IIOVSTAD.

Nå, da kommer jo doktorens opsats netop tilpas.

BYFOGDEN.

Har ban nu skrevet noget igen?
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HOVSTAD.

Dette her er aoget, han skrev ivinter; en an-

befaling for badet, en fremstilling af de gunstige
sundhedsforholde her hos os. Men dengang lod jeg

opsatsen ligge.

BYFOGDEN.

Aha, der var formodentlig en eller anden hage
ved den?

HOVSTAD.

Nej, ikke det; men jeg syntes, det var hedre
at bie til nu udover våren; for nu hegynder jo folk

at ruste sig og tænke på sommerophold —

BYFOGDEN.

Meget rigligt; overmåde rigtigt, herr Hovstad.

FRU STOCKMANN.

Ja, Tomas er såmænd utrættelig, når det gælder
badet.

BYFOGDEN.

Nå, han står jo også i hadets tjeneste .

HOVSTAD.

Ja, og så er det jo også ham, som har skabt
del fra først af.

BYFOGDEN.

Er det ham? Ja sa? Ja, jeg horer jo under-

tiden, at visse folk er af den mening. Men jeg trode

dog rigtignok, at jeg også havde en heskeden an-
del i dette foretagende.

FRU STOCKMANN.

Ja, det silder Tomas altid.
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HOVSTAD.

Ja, hvem nægter det, herr byfogd? De har

sat sageo i gang og førl den ud i det praktiske liv;

det véd vi jo alle. Men jeg mente hare, at ideen

kom fra forst af fra doktoren.

HYFOGDEN.

Ja, ideer har visselig min bror havt nok af i

sin tid — desvarre. Men nar noget skal sættes

iværk, så spørges der om andre slags mænd, herr

Hovstad. Og jeg trode rigtignok, at man allermindst

her i huset —

FRL" STOCKMANN.

Men. kasre svoger
—

HOVSTAD.

Hvor kan dog byfogden
—

FRU STOCKMANN.

Gå så ind og få Dem noget tillivs, herr Hov-

stad; så kommer visst min mand imens.

HOVSTAD.

Tak: en liden bid kanske.

(han gar ind i spisestuen.)

BYFOGDEN

(noget dæm|iell.

Det er mærkeligt med de folk, som stammer
dinkte fra bønder; aldrig kan de lægge taktløs-

heden af.

FRU STOCKMANN.

Men hvad er nu det værd at bry sig om? Kau
ikke De og Tomas dele æren som brødre?
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HYFOGDEN.

Jo. del skulde jo synes sa: men drt <t nok
ikke alle og enhver, som nojes med at dele. lader

det til.

FRU STOCKMANN.

Snak om en ting! De og Tomas kommer jo
så udmærket ml af det med hinanden. (lytter.) Der
tror jeg vi har ham.

(hun går hen og åbner doren til forstuen. I

DOKTOR STOCKMANN

(ler og stojer derude).

Se, her får du en gæst til, Katrine. Er ikk<^

det morsomt; hvad? Vær så god, kaptejn Horster;

hæng frakken der på knaggen. Nå så. De går ikke
med overtråkke, De? Tænk, du, Katrine, jeg fanged
ham på gaden; han vilde næsten ikke gå op med.

KAPTEJN HORSTEH

(kommer indenfor og hilser på fruen).

DOKTOR STOCKMANN
ii doren).

Ind med jer, gutter. Nu er de skrubsultne igen,
du! Kom her, kaptejn Horster; nu skal De få smage
en oksesteg

—
(han driver horster ind i spisestuen. EJLIF og MORTEN går også derind.)

F HU STOCKMANN.

Men, Tomas, ser du da ikke — ?

DOKTOR STOCKMANN

(vender sig i doren).
a

A. er det dig, Peler! (går hen og rækker ham hånden.)

Nej, det var da inderlig morsomt.

in FOCDEX.

Jei; må desværre gå om el ojehlik
—
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DOKTOR STOCKMANN.

Sniksnak; du kommer snart toddyen pa bordet.

Du glemmer vel ikke toddyen, Katrine?

FRU .STOCKMANN.

Nej visst: våndet står og koger.

ilimi går ind i spieosti .)

BYFOGDEN.

Todily også
—

!

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, slå dig bare ned, så skal vi ha' det

hyggeligt.

BYFOGDEN.

Tak; jeg deltager aldrig i toddygilder.

DOKTOR STOCKMANN.

Men dette her er da ikke noget gilde.

BYFOGDEN.

Jeg synes dog
— iser mod spisestuen). Det er inærk-

værdigt, at de kan sætte al den mad tillivs.

DOKTOR STOCKMANN

(gnider hænderne.)

Ja, er det ikke velsignet at se unge mennesker

spise? Altid madlyst, du! Det er som det skal

være. Mad må der (il! Kræfter! Det er de folk,

som >k<\\ rode op i det gærende fremtids-stof, Peter.

BYFOGDEN.

Tør jeg spørgé, hvad her skulde være at ,,rode

op i'', som du ud trykker dig?

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, del lår du spørge ungdommen om — når



14

tiden kommer. Vi sn- det naturligvis ikke. Selv-

følgelig. Slige to gamle stodere, som du og jeg
—

BYFOGDEN.

Nå na da! Det er dog en hojst påfaldende be-

nævnelse —
DOKTOR STOCKMANN.

Ja, du må ikke tåge det så nøje med mig.
Teler. For jeg er så inderlig glad og fornojet. skal

jeg sige dig. Jeg foler mig så ubeskrivelig lykkelig
midt i alt dette spirende, sprættende liv. Det er

dog en berlig tid vi lever i! Det er som en hel

ny verden var i opkomst omkring en.

BYFOGDEN.

Finder du virkelig det?

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, du kan naturligvis ikke se det så godt som

jeg. Du har jo alle dine dage levet med i dette Iht:

og så sloves indtrykket. Men jeg, som måtte sidde

der nordpå i min afkrog i alle disse mange år,

næsten aldrig se et fremmed menneske, som havde
et vækkende ord at sige mig,

-

på mig virker det,

som om jeg var
flyttet midt ind i en mylrende

verdensby.

BYFOGDEN.

Hm; verdensby —

DOKTOR STOCKMANN.

•la, jeg véd jo nok, at forholdene er små i sam-

menligning med mange andre steder. Men lnr er

liv. forjadtelser, en utallighed al' ting at virke for

og stride for; og det er hovedsagen, iråber.i Katrine,

har ikke postbudet væref her?
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FliT STOCKMANN

(i spiaestuen).

Nej, her bar ingen været.

DOKTOR STOCKMANN.

Og så det gode udkomme, Peter! Det er noget,

en Uerer at sætte pris på, når man, stim vi, har

levet på sulteforing
—

BYFOGDEN.

Gud bevares —

DOKTOR STOCKMANN7

.

Å jo, du kan vel tænke dig, at det var trangt

for os mangen gang deroppe. Og nu at kunne leve

som en herremand! Idag, for exempel, havde vi

oksesteg til middag; ja, vi har havt af den til aftens

også. Vil du ikke smage på et stykke? Eller skal

jeg ikke vise dig den ialfald? Kom her —

BYFOGDEN.

Nej, nej, på ingen made —

DOKTOR. STOCKMANN.

.Na, sa kom her da. Ser du, vi har fat bord-

tæppe?
BYFOGDEN.

Ja. jeg har hemærket det.

DOKTOR STOCKMANN.

Og så har vi fat lampeskærm. Ser du? Alt

del bar Katrine sparet sammen. Og det gør stuen

-a hyggelig. Synes du ikke det? Stil dig harr lier;

—
nej, nej, nej; ikke så. Sa. ja! Ser du; når lyset

falder sådan samlet ned — . Jeg tinder virkelig,
at

det ser elegant ud. Hvad?
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\;\ FOGDEN.

Ja, oår man kan tillade sig den slags luxus —

DOKTOR STOCKMANN.

A jo. mi kan jeg nok tillade mig det. Katrine

siger, at jeg tjener iwesten Iige sa meget, senn vi

bruger.

BYFOGDEN.

Xjesten, ja .'

DOKTOR STOCKMANN.

Men en videnskabsmand bor dog leve en smule

fornemt. Jeg er viss på, at en almindelig amtmand

bruger meget mere om året end jeg.

BYFOGDEN.

Ja, del tror jeg nok! En amtmand, en over-

«vrigbedsperson
—

DOKTOR STOCKMANN.

Nå, så en simpel grosserer da! En slig en

bruger mange gange så meget
—

BYFOGDEN.

.la. det ligger nu i forboldene.

DOKTOR STOCKMANN.

For resten oder jeg sandelig ikke noget til

unytte. Peler. Men jeg synes da ikke jeg kan nægte

mig den hjertens glæde at se mennesker bos mig.

Jeg treenger til det. ser du. .leg, som bar siddel så

længe udestængt,
- for mig er det en livsfornoden-

hed at være sammen med unge. kække. frejdige

mennesker, frisindede mennesker, virkelystne
—

; og
del er de, alle de, som sidder og spiser sa godt der-

inde. Jeg vilde onske. du kendle lidt til Ilovstad —
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BYFOGDEN.

.la Ho\stad. det er sandt, lian fortalte mig, at

nu vil han trykke en opsats at' dig igen.

DOKTOR STOCKMANN.

En opsats al' mig?

HYFOGDEN.

Ja. inn badet. En opsats, som du havde for-

lattel ivinter.

DOKTOR STOCKMANN.

Å den. ja!
—

Nej, men den vil jeg ikke ha'

ind nu lor det første.

BYFOGDEN.

Ikke det? Da tinder jeg dog, at det netop nu

\ ilde være den helejligste tid.

DOKTOR STOCKMANN.

.la. det kan du ha' ret i; under almindelige for-

holde —
I går henover gulvet.)

BYFOGDEN

(ser efler ham).

Hvad ualmindeligt skulde der da være ved for-

holdene nu?

DOKTOR STOCKMANN

(standser).

•la. Peter, det kan jeg ininsæl ikke sige dig for

ojeblikket; ialfald ikke iaften. Der kan være mangt
ii- meget ualmindeligt ved forholdene; eller også
kan>ke slet ingenting. Del kan gerne være, at del

hare er en indhildning.

IIENhIK IBSENS SAMIIhh VÆKKF.R. VII. -
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BYFOGDEN.

Jeg må tilstå, dette klinger 1 1 < >

j

^ t gådefuldt. Er

der nogel påfærde? Noget, som jeg skal holdes

udenfor? Jeg skulde dog formene, al jeg, som bade-

bestyrelsens fonnand —

DOKTOR STOCKMANN.

Og jeg skuldr formene, at jeg -; nå, lad os

ikke ryge i hårel på hinan<l<>ii. Poter.

BYFOGDEN.

Gml bevares vel; del er ikke min vane at ryge
i håret, som du siger. Men jeg må på del bestem-
teste forlange, at alle foranstaltninger Inelfes og af-

gøres på forretningsimessig vej og genneni de dertil

lovlig indsatte myndigheder. Jeg kan ikke tillade,

al der betrædes krogveje og bagveje.

DOKTOR STOCKMANN.

Bruger jeg nogensinde al gå krogveje og bag-

veje !

BYFOGDEN.

Du har en indgroet tilbøjelighed til al gå dine

egne veje ialfald. Og det er i et vel ordnet sam-
fund omtrent ligeså ulilstedeligt. Den enkelte får

sandelig tinde sig i at indordne sig under det hele,

eller, redere sagt, under de myndigheder, som har

al våge over del lieles vel.

DOKTOK STOCKMANN.

Kan uerne være. Man hvad pokker kommer
del mig ved?

BYFOGDEN.

Jo, for del er dette, min gode Tomas, som du

aldrig synes at ville lære. Men pas på; du kommer
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nok engang lil al lindr for det,
— sent eller tidligt.

Nn har jeg sag! dig <l<l . Farvel.

DOKTOR STOCKMANN.

Men er du bindegal? Du er rent på vildspor
-

uyf(k;de.n.

Det plejer jeg dog ikke Forøvrigt må jeg
frabede mig — (hilser iad i spisestuen.) Farvel, svigerinde.

Farvel, mine herrer.
I lia il får.)

Gik han?

Hil STOCKMANN

(kommer iiul i dagligstuen).

HoKTOR ST()CK.\IA>.\.

Ja. (Iii. og del i fu Id arrigskah.

FRU STOCKMANN.

.Men, kære Tomas, hvad har du da nu gjort

ham igen?

DOKTOR STOCKMANN.

[agen verdens ting. Han kan da ikke forlange,
at jeg skal gorr ham regnskab, for tiden kommer.

FRU STOCKMANN.

Hvad skulde du gøre ham regnskab tor?

DOKTOR STOCKMANN.

lim: lad mig om det. Katrine. — Det er da

besynderligt, at ikke postbudet kommer.
(hovstad, billing og HORSTEn Imr rojal -i'-r fra spisebordet '>:-,' kommer

iinl i dugligslneii. e.ii.if <>£ morten kommer lidt etter.)

BILLING

I -.mekker armene).

Ali, efter el sligi
måltid toler man sig, Gud

døde mig. som ei nyt menneske.
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HOVSTAD.

Byfogden var nok ikke i det lyse hjørne ikveld.

DOKTOB STOCKMANN.

Det kommer fra maven; han har en dårlig for-

dojolse.

HOVSTAD.

Del var nok især os i „Folkebudet", han ikke

ku i ule fordøje.

FRU STOCKMA.W.

!>' kom da tålelig godt ad af det med ham,

synes jeg.

HOVSTAO.

A ja; men det er nu ikke andet end en slags
våbenstilstand.

nu. lim;.

Der er det! Def ord udtømmer situationen.

DOKTOB STOCKMANN.

\ i må huske på, at Poter er en enslig mand,
stakker. Hau har ikke noget hjem. hvor han kan

hygge sig; bare forretninger, forretninger. Og sa

all del fordømte tvinle thevand, som han går og

tyller i sig. Nå, sa sæt dog stole til bordet, gul ter!

Katrine, får vi sa ikke toddyen ind?

FRU STOCKMANN,
(s går 1 spisestuen).

Xu kommer je- med den.

DOKTOR STOCKMANN.

Og sal Dem sA her i sofaen hos mig. kaptejn
Horster. En sjelden gæst, som De — . Vær sa god;
la' plads, mine venner.

(Herreroe sætter -i_- om bordet, fru stockmann bringer cl bræt, hvorpå

kogemaskine, glasse, karafler og øvrig! tilbehør.)
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i RU STOCKM wn.

Se så; her er arrak, og dette her er nim: og

Uer står kognak. Nu far enhver bjælpe sig selv.

DOKTOR STOCKMANN

(tar i-l glas).

Jo dt'l skal vi link. (mena teddyen blandes.) ( )^ så

uigarerne frem. Ejlif, du véd visst, hvor kassen står.

i

>g
du. Morten, kan la" min pibe. (gutierne går ind i

Isel iii h.jr, i Jeg har en mistanke om, at Ejlif

kniber en cigar en gang imellem; men jeg lader som

ingenting, (raber.i Og så min kalot. Morten! Katrine,

kau ikk.' du >iirr ham. hvor jt'g
har lagt den. Nå,

lian har den lo! (gutierne bringer det forlangte.) Vær sa

god, mine venner. Jeg holder mig til piben, véd I:

denne her har gjort mangen uvejrs-tur sammen med

mig deroppe i Nordland, (kiioker.i Skål! Ah, det er

rigtignok aogel hedre at sidde her trygt og lunt.

FRU STOCKMANN

(som sidder og strikker).

Skal De snart sejle, kaptejn Horster?

HOHSTER.

I næste uge tænker jeg at bli' faerdig.

, FRU STOCKMANN.

Og så går De jo til Amerika?

HORSTER.

Ja, del er meningen.

BILLING.

Men sa kan De jo ikke ta" del i det nye for-

mandsvalg.

HORSTER.

Skal In-r være nyt valg?
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BILLING.

Véd De ikke det?

H0RS1 ER.

Nej, jeg blander mig ikke i de sager.

BILLING.

M, ii !>.• bryr Dem da vel om de offentlige an-

liggender?

i mn stek.

Nej, jeg forstar mig ikke på sligt.

BILLING.

Alligevel; <'ii må være med at stemme ialfald.

HORSTER.

De. som ikke skønner sig på det, også?

BILLING.

Skomirr? -Ta, hvad mener De med «let? Sam-

fundet er som et skib; alle mand må være mrd al

styre roret.

HORSTEK.

Kan hande det er lua' på landjorden; men

ombord vilde ikke det gå godt.

HOVSTAI).

Det er underligt, at de fleste sjøfolk bryr sig så

lide! "in landets sager.

BILLING.

( ranske mærkeligt.

DOKTOfl STOCKMANN.

Sjøfolk er s trækfuglcne; de foler sig hjemme
både i syd og i nord. Men derfor nia \i andre vare
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desto virksommere, herr Hovstad. Kommer der nogel

almengavnligt i „Folkebudet
M

imorgen?

hovstad.

Ikke nogel nm byens sager. Men iovermorgen
lænkte jeg al ta' ind Deres opsats

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, død (»g plage, opsatsen! Nej, hor. den mii

De vente med.

HOVSTAD.

Så? Nu bavde vi nelop så god plads, og jeg

synes, det var just den belejligste tid —

DOKTOR STOCKMANN.

Ja ja, det kan De nok ha' ret i; men De må
vente alligevel. .leg skal siden forklare Dem —
Ipetiia, i hal Og kåbe og med en del skriveboger under armen, kommer

ind fra forstuen.)

PETRA.

( iodaften.

DOKTOR STOCKMANN.

Godaften, Petra; er du der?

|Genaidige hilsener; petha lægger tøjet og bogerne fra si;,' p;i en stol

ved deren.)

PETRA.

i

>g ber sidder man og gor sig tilgode, mens jeg

har været ude og træl Id.

DOKTOR STOCKMANN.

Na, sa gør dig tilgode, dn også.

BILLING.

Skal jeg lave «'t lidet glas til Dem?
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PETRA

iIxMMMM i hen til bordel \.

Tak, jeg vil heller selv; De laver det altitl

tor stærkt. Men (let er sandt, far, jeg har et brev

til dlg.

(går hen hl slulen, livor tø.jet Ugger.)

DOKTon STOCKMANN.

Et brev! Fra hvem?

PETRA

(soger i kåbelommen).

Je^r tik det af postbudet just som jeg gik ud —

DOKTOB STOCKMANN

(rejser sig og g;ir lien imod hende.)

Og sa bringer du det forst nu!

PETRA.

Jeg havde virkelig ikke tid til at lobe op igen.

Værs'god, her er det.

DOKTOR STOCKMANN

(griber brevet).

Lad mig se; lad mig se, barn. (ser på ildskriften.)

Jo, ganske rigtigt
—

!

FRU STOCKMANN.

Er det det, du bar ventet så på, Tomas?

DOKTOR STOCKMANN.

Ja netop; nu må jeg straks ind — . Hvor skal

jeg finde et lys, Katrine? Er der nu ingen lampe i

mit værelse igen!

FRU STOCKMANN.

Jo, lampen star og brander pa skrivebordet.
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DOKTOli >liHk\l\N\.

Godt, godt. Undskyld et øjeblik
—

(linn g<ir ind i værelset til hejre.)

PETRA.

Hvad kan del være for noget, mor?

FRU STOCKMANN.

Jeg ved ikke; i de sidste daue har han spurgl
så lidt eller postbudet.

BILLING.

Formodentlig en ndenbys patient
—

PETRA.

Stakkers far; lian far snart altfor meget at be-

stille, laver sit glas.) Ah, det skal smage!

HOVSTAD.

Har De læst i aftenskolen idag også?

PETRA

(nipper til glussetl.

To timer.

BILLING.

Og i formiddags fire timer i institutet —

PETRA

(setter sig ved døren).

Fem timer.

FRU STOCKMANN.

Og taften bar du stile at rette, ser jeg.

PETRA.

En bel bunke, ja.
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llMii.vi i.i;

De har imk også fuldl op ;il bestille, lader

del til.

PETRA

Ja; men det er bra'. En blir. -så dejlig træl

bagetter.

BILLING.

Sviif.s De om det?

PETKA.

•I.i. for så sover en så godt.

MOIiTEN.

Du må være svært syndig, du, Petra.

PETIiA.

Syndi-?

MOIiTEN.

.la. når du arbejder så meget. Herr Rorlund

siger, at arbejde er en slia f for vore synder.

EJLIF

(blæser).

Pyh, hvor dum du er, at du tror på sligt noget.

FRU STOCKMANN.

Nå, nå, Ejlif!

BILLING

(ler).

Nej, det er udnuerket.

IH i\ STAD.

Vil ikke ilu geine arbejde så meget. Morten?

MORI EN.

Nej, det vil jeg ikke.
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HOVSTAD.

Ja. men hvad vil du da bli' lil i verden?

Mol! TEN.

Jeg vil helst ltli" viking, jeg.

EJLIF.

.Men så matte «lit jo være hedning da.

MORTEN.

Ja, sa kunde jeg jo bli' hedning da.

BILLING.

Det holder jeg med dig i, Morten! Jeg siger

akkurat del samme.

FRU STOCKMANN

(gør tegn).

Nej vissi gør De ikke, nej, herr Billing.

BILLING.

Jo, Gud dode mig
—

! Jeg er en hedning, og
det er jeg stolt af. Pas på, snart blir vi hedninger
allesammen.

MO UTEN.

Og kan vi da ta lov at gore alt det vi vil?

BILLING.

Ja. ser du, Morten —

FUL" STOCKMANN.

Nu skal I ga ind med jer, gutter; i har visst

UOget at hese over til iniorgen.

EJLIF.

Jeg kunde da gerøe fa ltli' en stund —
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FRI Sl 0CKMANN.

Ikke du heller; tr;i sa het^e to.

(Gutttrne siger godnal og går ind r værelset til venstre.)

HOVSTAD.

Tror De virkelig, det kan skade gutterne ai

høre på sligt?

FRU STOCKMANN.

Ja, jeg véd ikke; men jeg synes ikke om det.

PETRA.

Ja, men, mor, jeg tror det er rent galt af dig.

FRU STOCKMANN.

•la, det kan gerne være; men jeg synes ikke
om det; ikke her hjemme.

PETRA.

Der er sa megen usand lied både i hjemmet og
i skolen. I hjemmet skal der ties, og i skolen må
vi stå og lyve for hornene.

HORSTER.

Må De [yve?

PETRA.

•la, tror De ikke, vi må foredrage mangt og
meget, som vi ikke selv tror pa?

BILLING.

Jo. det er nok altfor visst.

PETRA.

Havde jeg hare midler til det. sa skulde jeg
-elv oprette en skole, og tier skulde det gå ander-
ledes til.
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BILLING.

A hvail, midler —

HORSTER.

•la. tamker De
|>a det, finken Stoekmaim. sa

.-kal he geine få lokale hos mig. Salig fars gamle
store hua star jo næsten tomt; der er en svært stor

spisesal neden under —

1'ETRA

i U-n.

•la. ja. tak skal De ha'; men det blir der nok

ikke aogel af.

UOVSTAD.

A
nej, frøken Petra går nok heller over til blad-

skriverne, ta-nker jeg. Det er sandt, har De fat tid

til at se lidt på den engelske fortælling, som De
lovte at oversætte for os?

1'ETliA.

Nej, ikke endnu; men De skal nok fa den i

rette tid.

(doki emaNN kummer fra >i t værelse med det åbne brev i hånden.)

DOKTOR STOCKMANN
|s\ inger brevet).

•In. du kan I tro. her skal sportes nyt i hven!

BILLING.

Nyt?

FRU STOCKMANN.

Hvad er del for noyel nyt?

DOKTOB STOCKMANN.

Ku -lur opdagelse, Katrine!
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HOVSTAD.

Så ?

FRU STOCKMANN.

Sum du har gjort?

DOKTOR STOCKMANN.

Ja netop jeg. (gfa frem og tilbage.) Lad dem nu

kumme, som de plejer, og sige, at det er griller og

gal mands påfund. Men de vogter .sig aok! Haha.

de vogter sig, tænker jeg!

PETRA.

Men, far, så sig da, livad det er.

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, ja, giv mig bare tid, sa skal I få vide del

altsammen. Tænk, om jeg nu havde havt Peler her!

•la, der ser man, hvorledes vi mennesker kan Lr a

omkring og domme som de blindeste muldvarper
-

HOVSTAD.

Hvad mener De med det. herr doktor?

DOKTOR STOCKMANN

(stundser ved bordel |.

Er det ikke den almindelige mening, at vor by
er et sundt sted?

HOVSTAD.

Jo, det forstår sig da vel.

DOKTOH STOCKMANN.

Et ganske overordentlig sundt sted endogså,
-

el sted, som fortjener at anbefales på det varmeste

både tor syge og for friske medmennesker —

l i; l STOCKMANN.

.la men, kære Tomas —
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DOKTon STOCKHANN.

Og nnhefalet «let og lov|>rist det har vi da også.

Jeg bar skreve! og skrevet både i „Folkebudet
tt

og
i llvv» skrifter —

tå

BOVSTAD.

Nu ja. og sa V

DOKTOR STOCKMANN.

Denne badeanstalt, som kaldes for byens puls-

åre, og byens livsnerve og
—

og fanden véd, li vad

del er for nogel altsammen —

BILLING.

„Byens hankende hjerte" har jeg engang i en

festlig stund tilladt mig at —

DOKTOR STOCKMANN.

Å ja, det også. Men véd De så, hvad det i

virkeligheden er, delte store, prægtige, lovpriste bade-

anlæg. som har kostet så mange penge,
— véd De,

hvad det er?

HOVSTAO.

Nej, hvad er det da for noget?

FRU STOCKMANN.

Ja, bvad er det da?

DOKTOR STOCKMANN.

Hele badet er en pesthule.

PETRA.

Badet, far!

FRU STOCKMANN

{på summe tid).

Vort bad!
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Ml >\ STAI»

(ligeså).

Men, herr doktor —

BILLING.

Aldeles utroligt!

DOKTOK STOCKMANN.

Hele badeanstalten er en kalket forgiftig grav.

siger jeg. Sundhedsfarlig i allerhøjeste grad! Alle

disse uhumskhedeme oj)|)e
i Mølledalen, — alt dette

lier, som lugter sa fælt, — det inficerer våndet i spis-

ningsrørene til brøndhuset; og dette samme fordømte

giftige smnds siver også nd i stranden —

HORSTER.

Der. hvor sjøbadene ligger?

DOKTOB STOCKMANN.

Netop der.

HOVSTAD.

Hvoraf véd De nu alt dette så visst, herr

doktor?

DOKTOR STOCKMANN.

Jeg har undersøgt forholdene så sainvittigheds-

fuldt, som tænkes kan. A, jeg gik længe og havde

en mistanke om noget sligt. Ifjor indtraf her en del

påfaldende sygdomstilfælder blandl hadegæsterne,
—

både tyføse og gastriske tilfælder —

FRU STOCKMANN.

.la. det gjorde der jo også.

DOKTOK STOCKMANN.

Dengang trode vi. at de fremmede havde ført

smitten med sig; men siden, — ivinter. — kom jeg



33

l»;i
andre tanker: og sa gav jeg mig til at under-

søge randet, så ur oilt del lod sig gere.

FRO STOCKMANN.

Det it altså det, du har liavl så travlt med!

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, du kan nok sige jeg har havt travlt, Katrine.

Men her mangled jeg jo de fornodne videnskabelige

hjælpemidler ; og sa sendte jeg prover både af drikke-

vande! og af sjøvande! ind til universitetet for at få

en exakl analyse af en kemiker.

HOVSTAD.

i i- 'hu har De nu fat?

DOKTOR STOCKMANN

| viser brevet).

Her har jeg den! Der er påvist tilstedeværelsen

af forrådnede organiske stoffer i våndet, — infusorier

i mængdevis. Det er absolut skadeligt for sundheden,

niten del nu bruges indvortes eller udvortes.

FRU STOCKMANN.

Det var da en Guds lykke, at du kom efter

dit itidr.

DOKTOR STOCKMANN.

.la. det må du nok sige.

HOVSTAD.

Og hvad agter De nu at gore, herr doktor?

DOKTOR STOCKMANN.

Naturligvis se at fa rettet på sagen.

IIO\ STAI).

har del sig altså gore?
HENRIK IB9EN9 9AMI H>l 7ÆBKEB. VII. 3
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DOKTOH STOCKMANN.

Det må la' sig gøre. Ellers er hele badeanstalten

uhrugelig, ødelagt. Men det har ingen nød. Jeg
er ganske på det rene med, hvad der nia foretages.

FRU STOCKMANN.

Men, snille Tomas, at du har holdt alt dette

her sa hemmeligt.

DOKTOH STOCKMANN.

Jo, jeg skulde kanske rendt ud i byen og snakket

om det. før jeg havde fuld visshed? Nei tak; sfi

gal er jeg ikke.

PETRA.

Nå, men til os her hjemme —

DOKTOR STOCKMANN.

Ikke til nogen levende sjæl. Men imorgen k;m

du iohe indom til „grævlingen"

FRU STOCKMANN.

Nej men, Tomas — !

DOKTOK STOCKMANN.

Nå, nå, til bedstefar da. Jo, nu skal han få

noget at forundre sig over, den gamle; lian tror jo.

jeg er forrykt i hodet; å ja, der er nok flere, som
tror det samme, har jeg mærket. Men nu skal de

godtfolk få se — ; nu skal de bare få se — ! (går om-

kring og gnider hænderne.) Her blir et sligt opstyr i byen.
Katrine! Du kan aldrig tænke dig det. Hele vand-

ledningen må lægges om.

HOVSTAD

(ivj-ser sig).

Hele vandledningen
— ?
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DOKTOR STOCKMANN.

Ja, <l<'l forsliir sig. Indtaget ligger for lavt; « I «
-

1

iii.i flyttes til el sted meget højere oppe.

PETi; \.

Så lik ilu altså dog ret alligevel.

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, kun du huske det, Petra? jeg skrev imod

dem, da de skulde lil at bygge. Men dengang var

«Irr ingen, som vilde hore på mig. Nå, I kan tro,

jeg gir dem del glatte lag:
—

ja, for jeg har natur-

ligvis skreve! en fremstilling til badebestyrelsen; ilen

bar ligget færdig en bel uge; jeg har bare
gå'1 og

ventet på dette her. (viser brevet) Men nu skal den

afsted Straks på timen, (går iad i sit værelse og kom r til-

båge med en pakk,' papirer.) Se ber! Hele fire tætskrevne

iirk! Og brevel skal begges ved. En avis, Katrine!

Skaf mig noget til omslag. Godt; se så; giv del

til — til — ; (stamper.) hvad fanden er det nu hun

heder? Nå, giv det til pigen da; sig, hun skal

straks bringe det ned til byfogden.

(pmu stockman.n gar ni, cl pakken ud gennera spisestuen.)

PETRA.

Ilvad tror du onkel Peter vil sige. far?

DOKTdll STOCKMANN.

Hvad skulde hau vel sige? Han må da vel

sagtens bli' glad ved, at en så vigtig sandhed kom-.

mer For dagen, véd jeg.

HO V.ST Al).

Må jeg la lov lil ;it bringe en Iiden notits om
Deres opdagelse i ..Folkebudet" V

DOKTOR STOCKMANN.

.I.i. del sk.il De rigtig ha' tak for.

8*
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HOVSTAD.

Det er j<» ønskelig!, al almenheden får vide be-

sked jo lor jo heller.

DOK rOB STOCKMANN.

Ja visst er det så.

KUL' STOCKMANN

(kommer tilbage)

Nu °.ik hun med det.

BILLING.

De blir, Gud døde mig, byens første muml. hen

doktor!

KuKTOR STOCKMANN

(går fornøjel omkring).

A hvad; ignmden har jeg jo ikke gjort andet

end min pligt. Jeg har været en heldig skattegraver:
det er det hele; men alligevel

—

BILLING.

Hovstad, synes ikke De, at byen burde bringe
doktor Stockmann et fanetog?

HOVSTAD.

Det vil jeg ialfald ta' ordet for.

BILLING.

Og jeg skal snakke med Aslaksen om det.

DOKTOR STOCKMANN.

Nej, kaere venner, lad slig gogl fare; jeg vil

ikke vide af nogen slags tilstelninger. Og hvis bade-

bestyrelsen skulde falde på at bevilge mig gagetil-

I.i-l;. s.i tar jeg ikke imoil det. Katrine, del siger

|e- di-. — jeg tar det ikke.
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l UV STIICKMANN.

\h\ gor du id j, Tomas.

Skal, far!

I'ETHA

(løfter -it glas).

IIOVSTAD og BILLING.

Skal. skal, herr doktor.

HORSTER

(kliuker med doktoren).

Gid De nia la hare glædé af dette her.

DOKTOR STOCKMANN.

Tak. tak, mine kærc venner! Jeg er så hjerte-

lig glad
—

: a, det er dog velsignet at vide med sig

selv, at en har gjort sig fortjent af sin fodehy og
af sine medborgere. Hurra, Katrine!

i
Han griber hende med begge hænder om halsen o^r snurrer sig rundt

med hende, mu stockmann skriger og stritter imod. Latter, hånd-

klap og hurraråb for doktoren. Gutten u- .-.likker hodel ind jjei in

dørene.)



ANDEN AKT.

iDoktorena dagligstue. Doren til spiseværelset er lukket. Formiddag.)

FRU STOCKMANN

,,,,,., I el forseglel brev i hånden kommer fra spiseværelset, går ben til

den forreste dor til højre og kiger imli.

Er du hjemme, Tomas?

DOKTOl! STOCKMANN

(indenl

Ja, jeg kom nu netop. (kom r ind -) Er der noget:

Fli l" STOCKMANN.

Brev fra din bror.

[rækker ham det)

DOKTOH STOCKMANN.

Aha. lad OS se. (åbner slagel og læser:) ,.
Det uver-

sendte manuskript remitteres herved -" iiæser mumlende

videre.) Hill —

FRU STOCKMANN.

Hvad siger han så?
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Duk nm STOCKMANN

(stikker pnpirerne i lommen).

Nei, lian skriver bare, at han vil sch komme

berop benimod middag.

FRU STOCKMANN.

Sfi iii.) du endelig buske på at holde dig hjemme.

DOKTOH STOCKMANN.

.la. de! kan jeg godt; for jeg er herdig med
in i in- formiddagsbesøg.

FUf STOCKMANN.

.leg er svært nysgærrig efter at vide, hvorledes

han tar det.

DOKTOR STOCKMANN.

Du skal se, lian vil ikke synes rigtig om, at

det er mig og ikke ham selv, som har gjort den

o[xi;lL.
r rlse.

FRU STOCKMANN.

.la. er ikke du også bange for det?

DOKTOR STOCKMANN.

Nå, igrunden blir han jo glad, kan du skonne.

Men alligevel
—

; Peter er sa forbandet ængstelig
for. at andre folk, end han, skal udrette noget til

hyens hedste.

FRU STOCKMANN.

Men. \('m1 du hvad, Tomas, — sa skulde du

såre snil og dele æren med ham. Kunde det ikke

bede sig, at del er ham, som har sat dig pa spor
— ?

DOKTOR STOCKMANN.

Jo, det kan det gerne foi mig. Nar jeg bare

lar rettet pa Bagen, sa —
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G Wll.K MORTEN KIIL

(stikker hodei ind geonem forsl lon n, ser sig forskend ler ind

vendig og Bpørger polidab i

Er det — er del sandt?

FRU STOCKMANN
i i mod ham).

Far, — er det dig!

DOKTOR STOCKMANN.

Nej se, svigerfar; godmorgen godmoren!

Hil STOCKMANN.

A. men sa kom da ind.

MORTEN KIIL.

Ja, hvis det er sandt; for ellers gar jeg igen.

DOKTOH STOCKMANN.

Hvad for noget er sandt?

MORTEN KIIL.

Denne galskahen med vandværket. Er det

sandt, det?

DOKTOR STOCKMANN.

Ja visst er det sandt. Men hvorledes har De
fat vide det?

MORTEN KIIL

(kummer ind).

Petra fløj indom, da hun gik til skolen —

DOKTOR STOCKMANN.

Nej, gjorde hun det?

MORTEN KIIL.

Jaha; og sa forheller hun — . Jeg tænkte hun

hare vilde holde mig for nai ; men det ligner ikke

Petra heller.
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DOKTOR STOCKMANN.

.\ej, hvor kunde De lanke slii:t!

MORTEN KIIL.

Å, en skal aldrig lide
pfi nogén; en kan lili

gjort lil DET, for en véd al' ilel. Men sa er det altså

Bandt alligevel?

DOKTOR STOCKMANN.

Ja lilforladelig er det så. Sæt Dem nu bare,

svigerfar. (neder hai -<\ pa sofaen.) Og er det ikke en

sand lykke for hyen
— ?

MORTEN KIIL

(kæmper aied latteren).

Lykke for hyen?

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, at jeg gjorde den opdagelse sa betimelig
—

HORTEN KUL

(som l'oil.

Jo, jo, jo!
— Men aldrig havde jeg da tankt.

at De vikle drive abespil med Deres egen kode-

lige bror.

DOKTOR STOCKMANN.

Abespil!

FRU STOCKMANN.

Nej men, kære tar —

MORTEN KIIL

(hviler 1 1 . i-ii< I •- 1 in- og hagen pa -^lukki-knappeu og blinker pnluUk lil

duktoi en).

Hvorledes var del du? Var det ikke sa, at der

var kommet nogeo dyr ind i vandrerene?
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D0KT0I1 S I 0< KMANN.

A ja, infusionsdyr.

MORTEN KUL.

(
)'j; der skulde jo være kommet mange slige dyr

derind. sa' Petra. En nut ustyrtelig mamgde.

DOKTOR STOCKMANN.

Ja vel; de kan være der i hundrede-tusendvis.

MORTEN KIIL.

Men der er ingen, som kan se dem. — var det

ikke så?

DOKTOR STOCKMANN.

Jo; se dem kan man ikke.

MORTEN KIIL

(med stille klukkende luller).

Dette her er. fan' flytte mig, det bedste, jeg
har hort af Dem endnu.

DOKTOR STOCKMANN.

Hvorledes, mener De?

MORTEN KIIL.

Men aldrig i verden far De hildt byfogden sligt

noget ind.

DOKTOR STOCKMANN.

Nå, det skal vi nok få se.

MORTEN KIIL.

Tror De, han kumle være så gal?

DOKTOl; STOCKMANN.

Jeg haber hele hyen vil være så gal.
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MORTEM KIIL.

Hele hyen! Ja, de! kan s*gu gerne være.

«let. Men del er tilpas for dem: «let har tie god I

af. De skulde nu være sa meget klogere end vi

gamle. De hundsvoterte mig ud af Formandskabet.

Ja, jeg siger så; for de voterte mig uti som en hund,

gjorde de. Men nu lår de det igen. Driv bore abe-

spil med dem. Stockmann.

DOKTOR STOCKMANN.

Ja men, svigerfar
—

MORTEM KIIL.

Bare abespil, siger jeg. (røyser sig.) Kan De få

det til det, ai byfogden og lians venner render med
næsen i en klutl. så gir jeg straks på timen hun-

drede kroner til de fattige.

DOKTOR STOCKMANN.

Se, det var jo snildt af Dem.

MORTEN KIIL.

Ja, jeg har jo ikke stort at rutte med, kan De

vide; men får De det til det, så skal jeg betænke

de fattige med halvhundrede kroner til juleaften.

[REDAKTØH BOVSTAD kolmiler (Va forstilen.)

IIO V.STAD.

Godmorgen! (atandser.) A undskyld
—

DOKTOR STOCKMANN.

Nej kom De: kom De.

MORTEN KIIL

(klukker i 'en!.

Han! Er han også med pa det?
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HOVSTAD.

liv. id mener De?

DOKTOB STOCKMANN.

Ja visst er lian med.

MORTEN KIIL.

Kunde jeg ikke næslen tænke det! Det skal

stå i a viserne. Jo, De er rigtignok den rette. Stork
mann. Men læg nn hare over; mi vil jeg ga.

DOKTOB STOCKMANN.

Å nrj, bliv nu lidt, svigerfar.

MORTEN KIIL.

Nej, nu vil jeg ga. Og find så på alt det abc-

spil, De kan; De skal tau' ikke lia' gjort det tor

ingenting.
I
Han g&r; fbu stockman.n Iblger ud mrd ham.)

DOKTOH STOCKMANN

Iler).

Tænk Dem bare, De, - - den gamle tror ikke et

ord af dette her med vandværket.

HOVSTAD.

Nå, var det den sagen
— ?

nOKTol! STOCKMANN.

•la. det var den, vi talle om. Og det er kanske
tor det samme, De kommer også?

HOVSTAD.

Ja del er det. Har De tid en liden stund, herr

doktor?

DOKTOR STOCKMANN.

Sa længe De vil. kære.
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lln\ STAD.

Har I»* heri noget fra byfogden?

DOKTOR STOCKMANN.

Kmlnu ikke. Han kommer herben siden.

IIOVSTAD.

Jeg bar tænkl en del på sagen siden igårkveld.

DOKTOB STOCKMANN.

Nå ja?

I li >\ STAD.

For 1 >*
-

1 1 1 . smil er Isege, og som er en viden-

skabsmand, står dette tilfælde med vandværket som
nu-. I for sig. Jeg mener, det falder ikke Dem ind,

at dette hamler iliol» med mange andre ting.

DOKTOB STOCKMANN.

la. hvorledes — ? Lad os sætte os, kære. —
Nej, der i sofaen.

(HOY8TA0 stetter sig i Bofaea, doktoren i en lænestol pa ilen anden side

at' bordet.)

DOKTOB STOCKMANN.

Nå? De mener altså — ?

i n >\ STAD.

De sagde igår, at det fordærvede vand kom af

urenligheder i jordbunden.

DOKTOB STOCKMANN.

Ja, det kommer ganske utvilsomt fra denne for-

giftige sump oppe i MøUedalen.

IIH\ Sl Al».

I odskyld, herr doktor, men jeg tror. del kom-
mer fra «li ganske anden sump.
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DOKTOR STOCKMANN.

Hvad skulde det virre for en sump?

Il<> YSTAD.

Den sump, som hele vort kommunale liv står

og rådner i.

DOKTOB STOCKMANN.

Nej men for pokker, herr Hovstad, hvad er nu

det for snak?

HOVSTAD.

Alle byens sager er lidt efter lidt kommet i

hænderne pa en flok embedsmænd —

DOKTOR STOCKMANN.

Nå, embedsmænd er de da ikke allesammen.

HOVSTAD.

Nej, men de, som ikke er embedsmænd, de er

ialfald embedsmændenes venner og tilhængere; det

er alle de rige, alle dem med de gamle ansete navne

i byen; dem er det, som styrer og råder over os.

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, men de folk har da virkelig bade dygtighed

og indsigt.

HOVSTAD.

Viste de dygtighed og indsigt, da de lagde vand-

ledningen der, hvor den nu ligger?

DOKTOR STOCKMANN.

Nej, det var naturligvis en stor dumhed af dem.

Men det blir der jo nu rettet pa.

HOVSTAD.

Tror De, del vil gå så glat?
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DOKTOR STOCKMANN.

(il.it eller ikkr glat, gå skul det ialfald.

HOVSTAD.

Ja. dersom pressen far gribe ind.

DOKTOR STOCKMANN.

Blir aldrig nodvendigt. kære. Jeg er viss på,

at min bror —
HOVSTAD.

Undskyld mig. herr doktor, men jeg vil .sige

Dem, at jeg agter at la' sagen under behandling.

DOKTOR STOCKMANN.

1 avisen?

lln\ STAD.

Ja. Da jeg overtog „Folkebudet", var det min

tanke, at jeg skulde fa sprængt denne ring af gamle
envise stivstikkere, som sad inde med al magten.

DOKTOR STOCKMANN.

Men De har jo selv fortalt mig, hvad ende del

tog; De havde jo nær odelagt bladet på det.

HOVSTAD.

Ja, dengang matte vi stikke piben i sæk, det

er ganske sandt. For der var fare for, at bade-

anstalten ikke skulde komme istand, hvis de mænd
faldt. Men nu star den der, og nu kan de høje
berrerne undværes.

DOKTOR STOCKMANN.

Undværes, ja; men vi skylder dem dog stor tak.

HOVSTAD.

Det skal dgsa bli' erkendt, i al pyntclighed.
Men en bladskriver af min folkelige retning kan



18

ikke la' en slig lejlighed, som denne her, gå fra sig.

Der ma rvgges ved den fabelen om de styrendes

ufejlbarhed. Sligl nogel må ryddes ud ligesom al

anden slags overtro.

DOKTOR STOl KMANN.

Det er jeg enig med Dem i af hele mit hjerte,

herr Ilovstad: er det en overtro, sa v;ek med det!

HOVSTAD.

Byfogden vilde jeg nu så nødig røre ved, siden

han er Deres bror. Men De synes da visst som jeg,

at sandheden gar foran alle andre hensyn.

DOKTOR STOCKMANN.

Det forstar sig JO af sig Selv. — (udbrydende.) Ja

men — ! Ja men — !

HOVSTAD.

De skal ikke tro ilde om mig. Jeg er hverken

niere egennyttig eller mere magtbegærlig end de

fleste mennesker.

DOKTOR STOCKMANN.

Men kære, - hvem falder også pa det?

HOVSTAD.

Jeg er kommen af ringe folk, som De ved; og

jeg har havl anledning nok til at se. hvad som mest

trænges til i de lavere samfundslag. Og det er, at

la vare med på at styre de almene anliggender, herr

doktor. Det er det, som udvikler evnerne og kund-

skaben og selvfølelsen —

DOKTOR STOCKMANN.

Del kau jeg sa overmåde godt forstå —
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BOVSTAD.

Ja,
-
og så synes jeg, «

*

1 1 journalist lair et tungl
ansvar på sig, om han Forsømmer en gunstig lejlig-

hed til tVigørelse for de mange, for de små, for de

undertrykte. Jeg ved nok, — i de stores lejr vil de

kalde det for opvigleri og sligt noget; men det far

de gere som de lyster. Når jeg l>are har min sam-

vittighed fri, sa —

DOKTOR STOCKMANN.

•lust det, ja! Just det, kære herr Hovstad. Men

alligevel
— for fanden — ! (det banker.) Kom ind!

Ibogtbykkeb ASLAKSEN i for-t ii.m|. .
i , n. Han er tarveligt men austtendigt

klædt, i sort, med et lividl, DOget krollet hulstm-klæde, handsker og flos-

hat i hånden. I

ASLAKSEN

[bukker).

Om forladelse, herr doktor, at jeg er så dristig
—

DOKTOR STOCKMANN

(rejser sig).

Se, se,
— der har vi jo bogtrykker Aslaksen!

ASLAKSEN.

Ja samænd, herr doktor.

HOVSTAD

(står op).

Er det mig, De vil ha' fat pa, Aslaksen?

ASLAKSEN.

Nej, det er ikke det; jeg vidste ikke vi skulde

traffes her. Nej, det var nok doktoren selv —

DOKTOB STOCKMANN.

Nå, h vad står til tjeneste?

IHNIilK IBSENS SAMI H>t V.HlKkll. VII. I
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ASLAKSEN.

Er det sandt, som jeg hørte af herr Billing, al

doktoren tænker på at skalle os <l l>edre vandværk?

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, lil badeanstalten.

ASLAKSEN.

Ja vel; det skønner jeg nok. Nå, sa kommer

jeg for at sige, at den sagen vil jeg støtte af alle

mine kræfter.

HOVSTAD
(111 doktoren).

Ser De!

DOKTOB STOCKMANN.

Det skal De ha' så hjertelig tak for; men -

ASLAKSEN.

For det kunde kanske nok trænges al ha' os

småborgere i ryggen. Vi danner nu ligesom en kom-

pakt majoritet her i byen,
— når vi rigtig vil da.

Og det er altid bra', at ha* majoriteten med sig.

herr doktor.

DOKTOH STOCKMANN.

Det er unægtelig sandt; men jeg kan bare ikke

begribe, at nogen særlige anstalter skulde være nød-

vendige her. Jeg synes da, at en sa grej og lige-

frem sag
—

ASLAKSEN.

Å jo, det kunde nok være bra' alligevel; for jeg

kender de lokale myndighederne så godt; magthaverne
imi- ikke gerne godvilligt ind pa forslag, som kom-

mer fra andre folk. Og derfor mener jeg, det kunde

ikke være afvejen, om vi demonstrerte lidt.
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HOVSTAD.

Netop det, ja.

DOKTOR STOCKMANN.

Demonstrerte, siger De? Ja, hvorledes vilde De
da egentlig demonstrere?

ASLAKSEN.

Naturligvis med stort mådehold, herr doktor;

jeg beflitter mitr altid
|>;i mådehold; for mådehold,

<l«'t er en statsborgers første dyd,
— efter min me-

ning da.

DOKTOR STOCKMANN.

Del er l><- jo også kendt for, herr Aslaksen.

ASLAKSEN.

Ja, jeg tror nok jeg tør sige det. Og de

>;iL.
r in mrd vandværket, den er sa sværl vigtig for

os småborgere. Badet tegner jo td at bli' ligesom
en liden guldgrube for hyen. Det er badet, vi skal

leve al' allesammen, og mest da vi husejere. Derfor

vil vi jo gerne støtte anstalten alt det vi kan. < »u

da jeg nu er formand i huseierforeningen
—

DOKTOR STOCKMANN.

Ja - ?

ASLAKSEN.

—
og da jeg desforuden er agent for mådeholds-

selskabet, ja,
doktoren véå \el. al jeg virker for

mådeholdssagea ?

DOKTOR si OCKMANN.

.I.i. det forstår sig.

ASLAKSl V

Na, — sa er det jo begribeligt, al jeg kommer
sammeu med en hel del mennesker. Og da jeg er
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ki n.lt for at være en sindig og lovlydig statsborger,
som doktoren selv sa', så har jeg jo en viss ind-

flydelse i byen,
— en liden slags magtslilling,

— om

jeg selv skal sige det.

DOKTOB STOCKMANN.

Det véd jeg meget godt, herr Aslaksen.

ASLAKSEN.

Ja se — derfor vilde det være en smal sag for

mig at fa en adresse istand, om det skulde kinin .

DOKTOR STOCKMANN.

En adresse, siger De?

ASLAKSEN.

Ja, en slags takadresse fra hyens borgere for

at De har båret denne samfimdsvigtige sag frem.

Det siger sig selv, at den matte være affattet med

sømmeligt mådehold, sa den ikke støder myndig-
hederne og dem, som har magten forresten. Og
passer vi bare noje på det, sa kan da vel ingen
ta' os det ilde op, véd jeg?

IIOVSTAD.

Nå, selv om de ikke likte det sa svært godt.
så —

ASLAKSEN.

Nej, nej, nej; ikke nogen nærgåenbed imod

øvrigheden, herr Hovstad. Ikke nogen opppsition
imod folk, som star os så tæt indpå livet. Det har

jeg l.it nok af i mine dage; og det kommer der al-

drig noget godt ud af heller. Men en statsborgers

sindige og frimodige ytringer må ikke være nogen
mand forment.
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DOKTOB M"i:k\i\\\

(ryster lians hånd).

Jeg kan ikke sige Dem, ka-re herr Aslaksen.

hvor inderlig! del glæder mig al linde al denne til-

slutning blandl mine medborgere. Jeg er så glad,
—

så glad! Mur: skal del ikke være el tidel glas

sherry? II vad!

ASLAKSEN.

Nei mange tak; jeg nyder aldrig den slags

spirituosa.

DOKTOR STOCKMANN.

Na. men et glas ol da; hvad siger De til det?

ASLAKSEN.

Tak, ikke det heller, herr doktor; jeg Dyder

ingenting så tidligt på dagen. Men nu vil jeg gå
ild i byen og snakke med en del af husejerne <>",

forberede stemningen.

DOKTOR STOCKMANN.

.la. del er så overmåde snildt af Dem. herr

Aslaksen; men jeg kan umulig fa i mit hode. al

alle disse anstalter skulde bli' nødvendige; jeg synes

sagen nia kunne ga ganske af sig selv.

ASLAKSEN.

Autoriteterne arbejder noget tungvindt . herr

doktor. Ja, gudbevar's, jeg siger ikke del for al

laste dem —
IliiVSTAD.

[morgen skal vi kore dem ivej
i bladet, Aslaksen.

ASLAKSEN.

Men hare ikke voldsomt, herr Hovstad. Far

frem med oiådehold, ellers får De dem ikke af (lak-

ken; De kan lide på mil råd; for jeg bar sanket



54

erfaringer i livets skole. Nu ja, sa vil jeg sige
doktoren farvel. De véd nu. al vi smAbor^ere ial-

fald står bag Dem som en mur. De har den kom-

pakte majoritet på Deres side, herr doktor.

DOKTOH STOCKMANN.

Tak lor det, min kære herr Aslaksen, frækker ham

hånden.) Farvel, farvel!

ASLAKSEN.

Går De med indom på trykkeriet, herr Hovstad?

HOVSTAD.

Jeg kommer bagefter; jeg har endnu lidt at

afgøre.

ASLAKSEN.

Godt, godt.
i ll.iu hilser og går; doktor stock.man.n felger ham ud i forstuen.)

II t>V STAD

(idel doktoren bommer ind igen).

Nå, hvad siger De så, herr doktor? Synes De
ikke, det er på tiden, at her hiltes ud og rystes op
i al denne slaphed og halvhed og fejghed?

DOKTOB stock.MANN.

Sigter De til bogtrykker Aslaksen?

HOVSTAD.

Ja. jeg gør. Han er en af dem, som star i

sumpen — så bra' en mand han end kan vare for-

resten. Og slig er de fleste her hos os; de går og

vipper og svingler til hegge siderne; af bare hensyn
og helamkeligheder tør de aldrig ta' fuldt skridt.

liuKTOR STOCKMANN.

Ja, men Aslaksen var da så inderlig velsindet,

syne- jeg.
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HOVSTAD.

Der er en ting, som
]

« i-r sætter hejere; og del

er al stå som en byg, selvsikker maud.

DOKTOR STOCKMANN.

Det gir jeg Dem så fuldstændig ret i.

HOVSTAD.

Derfor er det jeg nu vil gribe lejligheden og

prøve, «mi jeg ikke skulde kunne få de velsindede

til at mande sig op engang. Autoritetsdyrkelsen må

udryddes her i byen. Dette uforsvarlig store fejl-

greb med vandværket må geres indlysende for alle

stemmebe rettigede borgere.

DOKTOR STOCKMANN.

Godt; når De mener, det er til almenhedens

bedste, så lad så ske; men ikke førend jeg har talt

med min bror.

HOVSTAD.

Jeg skriver ialfald en redaktionsartikkel fardig

imens. Og hvis byfogden sa ikke vil fremme sagen
—

DOKTOR STOCKMANN.

A. men hvor kan De tænke Dem sligt?

HOA 8TAD.

Det kunde nok tænkes. Og da — ?

DOKTOR STOCKMANN.

Ja. da lover jeg Dem —
; hør, — da kan De

trykke min afhandling, ta' den ind hel og holden.

HOVSTAD.

Må jeg det? Er det et ord V
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DOKTOR STOCKMANN

(rækker lunn manuskriptet),

Her har De den; ta" den med Dem: det kan

jo ikke skade, at De læser den igennem: og sa gir

De mig den igen siden.

11'iVSTAD.

Godt, godt; det skal jeg nok gøre. Og sa far-

vel, herr doktor.

DOKTOR STOGKMANN.

Farvel, farvel. Ja, for De skal se, det gar sa

glat, herr Hovstad, — så glat!

HOVSTAD.

Hm, — vi far se.

(han hilser og går ml gennem forstuen.)

DOKTOR STOCKMANN

(går hen og ser ind i spisestuen).

Katrine — ! Nå, er du kommen hjem. Petra?

PETRA

(koi it ind i.

Ja. nu kom jeg netop fra skolen.

FRU STOCKMANN

(kommer).

Har han ikke været her endnu?

DOKTOR STOCKMANN.

Peter? Nej. Men jeg har snakket en hel del

med Hovstad. Han er ganske hetaget af den op-

dagelse, jeg har gjort. Ja. lor den har en langt

større rækkevidde, end jeg tænkte i førstningen, ser

• ln. Og så har han stillet sit hlad til min radighed,
hvis det skulde behøves.
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I Kl STOCKMANN.

Men tror du «la det hehoves?

luiKTiili STOCKMANN.

Å sletikke. Men del er ialfald en stolt bevidst-

hed, at man har den frisindede, uafhængige presse

på sin side -la. og lauk sa har jeg h;ivi besøg
at' formanden i busejerforeningen.

FRO STOCKMANN.

Så? Og hvad vilde hau?

DOKTOR STOCKMANN.

Også stette mig. De vil stotte mig allesammen,

ifald del skulde knihe. Katrine, — ved du. hvad jeg

har fur nogel hag mig?

FRU STOCKMANN.

Bag dig? Xej; hvad har du for noget ha-

dig da?

DOKTOB STOCKMANN.

Den kompakte majoritet.

FRU STOCKMANN.

.la så. Er del godt for dig, det, Tomas?

DOKTOR STOCKMANN.

Ja. det skulde jeg mene, det er godt! (gnid»

banderne og går op og ned.) Ja. Herregud, hvor fornojeligt

det er at sta således i broderlig forening sammen
med sine mcdhorgere!

PETRA.

Og så al udrette så meget godl og nyttigt,
far!

DOKTOB STOCKMANN.

.hi. Og del OVenikøbet for ens egen fodrhy, <U\\



58

FRU STOCKMANN.

.Nu ringte det.

DOKTOB STOCKMANN.

Sa har vi ham visst. (det banker.) Vær
sa iiod!

BYFOGD STOCKMANN

(kommer fra forstuen).

Godmorgen.

DOKTOR STOCKMANN.

Velkommen, Peter!

FRU STOCKMANN.

Godmorgen, svoger. Hvorledes står det til?

BYFOGDEN.

Jo tak; så-så. (til doktoren. i Jeg modtog igår efter

kontortid en afhandling fra dig betræffende vandfor-

holdene ved badeanstalten.

DOKTOR STOCKMANN.

.I.i. Har du læst den?

BYFOGDEN.

Jo, jeg har.

DOKTOR STOCKMANN.

Og hvad siger «ln sa til den sag?

BYFOGDEN

(med et sideblikl.

Hm -
FRI STOCKMANN.

Kom. IVIra.

(hun og hika går ind i værelset til venstre.)
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BYFOGDEN

(efter el ophold).

Har del værel nødvendig! al drive alle disse

undersøgelser bag min ryg?

DOKTOB STOCKMANN.

•I.i. >a henge je^ ikke havde absolul visshed,
—

BYFOGDEN.

Og den. mener du altså, du au har?

DOKTOB STOCKMANN.

Ja, det har du da vel selv overbevist dig om.

BYJ HUDEN.

Er det din hensigt ;it fremlægge dette aktstykke
for badebestyrelsen som et slags officielt dokument ?

DOKTOR STOCKMANN.

Ja vel. Noget må der jo gores ved sagen; og
del fort.

BYFOGnEN.

Du bruger, som sædvanligt, stærke talemåder i

din afliandling. Du siger lilandt andet, at det, vi

byder vore badegæster. er en permanent forgift else.

DOKTOH STOCKMANN.

Ja men, Peter, kan del da helernes auderledes?

Tænk dig bare,
-

forgifte! vand både til indvortes

og udvortes! Og del til slakkers sygelige mennesker,

.-..in tyr lil os i god tro, og som betaler os i dyre
doniine for al fa sin sunilhed igen!

BYJ "CiiEN.

Og >a kommer du i din deduktion lil det resul-

tat, at vi nia bygge en kloak. som kan optage de
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postulerede uhumskheder fra Molledalen, og al vand-

ledningen må lægges om.

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, véd du d;i iiugen anden iidvej? Jeg véd

ingen.

BYFOGDEN.

Jeg gjorde mig i formiddag et ærend ind til

4adsinu:enioren. Og sa bragte jeg
- sådan halvt i

sjiog
— disse foranstaltninger ]>a

hane som noget, vi

kanske burde tåge under overvejelse engang i frem-

tiden.

DOKTOR STOCKMANN.

Engang i fremtiden !

BYFOGDEN.

Han smilte af min formentlige extravagance

naturligvis. Har du gjort dig den ulejlighed at tænke

på, hvad de foreslaede forandringer vilde komme til

at koste? Efter de oplysninger, jeg modtog. vilde

udgifterne rimeligvis løbe op i flere hundrede tusend

kroner.

DOKTOR STOCKMANN.

Skulde det bli' så dyrt?

BYFOGDEN.

Ja. < >g sa kommer det værste. Arbejdet vilde

medtage et tidsrum af mindst to år.

DOKTOR STOCKMANN.

To ar, siger du? To hele ar?

BYFOGDEN.

Mindst. Og hvad skal vi så gøre med badet

imens? Skal vi lukke det? Ja, det vilde vi bli'
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noill til. Eller tror du kanske nogen vilde soge lii<l

til os, ii.ii- del rvgte kom ud, ;it vandel skulde være

sundhedsfarligl ?

DOKTOR STOCTOIANN.

Ja men, Peter, del er del jo.

BYFOGDEN.

Og så alt dette nu,
—

oetop nu, da anstalten

er i opkomst. Nabobyerue har også visse betingelser

for at kunne bli' søgte som badesteder. Tror du

ikke. at de straks vilde stette sig i aktivitet for al

drage hele strømmen af fremmede til sig? Jo, ganske

upåtvilelig. Og sa stod vi der; vi matte rimeligvis

nedlagge hele den kostbare anstalt: og sa havde dn

rnineret din fødeby.

DOKTOR STOCKMANN.

Jeg
— rnineret — !

BYFOGDEN.

Det er blot og bart gennem badet, at byen bar

nogen aævneværdig fremtid for sig. Det indser du

viss! lige sfi godt som jeg.

DOKTOR STOCKMANN.

Men hvad bar du da tænkt, at der skulde gons?

BYFOGDEN.

Jeg bar ikke al' din albandling kunnet over-

bevise mig om, at vandforholdene ved badet er så

betenkelige, som du fremstiller dem.

DOKTOB STOCKMANN.

De er snarere værre, du! Eller de blir del ial-

lald lil sommeren, når varmen kommer i vejret.
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BYFOGDEN.

Som sagt, jeg tror, du overdriver betydeligt.
En duelig læge må vide al træffe sine

forholdsregler,
han 111,1 forstil al forebygge skadelige indvirkninger

og at afhjælpe dem, hvis de aldeles øjensynligl skulde

gøre sig gældende.

DOKTOR S rOCKMANN.

Og sa — V 1 1 vad videiv — ?

BYFOGDEN.

Den etablerede vandforsyning ved Ladet er nu

engang et faktum og rna selvfølgelig behandles som
et sådant. Men rimeligvis vil direktionen i sin tid

ikke være utilbøjelig til at la" under overvejelse,
hvorvidt det med overkommelige pekuniære offere

skulde være muligl al få indføri visse
forbedringer.

DOKTOR STOCKMANN.

Og en sådan underfundighed, tror du, jeg nogen-
sinde går ind på!

Bl FOGDEN.

Underfundighed?

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, del vilde være en underfundighed,
- el be-

drageri, en løgn, en ligefrem forbrydelse imod al-

menheden, imod hele samfundet!

BYJ OGDEN.

Jeg har. som før bemærket, ikke kunne! tilegne

mig den overbevisning, at der er uogen egentlig

"\eHi;i'iigende fare p,d;erde.

UoKTOR STOCKMANN.

Jo, du har! Del er umuligl andet. Min frem-

stilling er >a slående sand og rigtig, del véd jeg!
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Og du Bkenner del megel godt, Peter; men «lu vil

bare ikke være ved det. I>el var dig, som lik drevel

[gennem, ai både badebygningerne og vandværket

blev lagt, hvor «!»• au ligger; og det er det, — del

er dette forbandede misgreb, som <lu ikke vil ind-

rømme. Pyt,
— tror du ikke, jeg gennemskuer dig?

BYFOGDEN.

Og selv om så var? Dersom jeg maske med

.mi viss ængstehghed våger over min anseelse så

sker «lei til gavn for byen. Uden moralsk autoritet

kan jeg ikke styre og lede sagerne således, som jeg
era»ler det t jenligsl for det heles vel. Derfor, — og
af diverse andre grunde,

— er dei mig magtpålig-

gende, al din forestilling ikke indleveres (il bade-

direktionen. Den nia holdes tilhave for ahnenvellets

skyld, Jeg skal så senere bringe sagen under dis-

knssion og vi skal gore vort bedste i stilhed; men
der må ingenting.

— ikke et eneste ord, komme til

offentlighedens kundskab i dette fatale anliggende.

DOKTOR STOCKMA.NN.

Ja, det vil nu ikke kunne forhindres, min kære

Peter

i;\ FOGDEN.

Det må og det skal forhindres.

DOKTOB 8T0CKMANN.

Det går ikke. siger jeg; der er altfor mange,
som ved om det.

BYFOGDEN.

Véd let! Hvem? Det er dog vel aldrig

disse herrer i „Folkebudet
u

,
som — ?
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[KiKTOi: STOCKMANN.

A jo: de også. Den frisindede, uafhængige

presse vil nok sørge for. ;il I gør eders skyldighed.

Bl FOGDEN

(efter et korl ophold).

Du er en overmåde ubesindig maiul, Tomas.
Har du ikke betænkt. hvad følger dette kan drage
efter sig for dig selv?

DOKTOR STOCKMANN.

Følger? Følger for mig?

BYFOGDEN.

For dig og dine, ja.

DOKTOR STOCKMANN.

Hvad fanden skal det sige?

BYFOGDEN.

Jeg tror, at jeg al min tid har vist mig som
€ii tjenstvillig og hjælpsom bror imod dig.

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, det har du; og det takker jeg dig for.

BYFOGDEN.

Forlanges ikke Jeg har jo ogs;i for en del

været nødt til det — for min egen skyld. Det var

ai tid mit h;ib. at jeg skulde kunne holde dig QOgen-
lunde i ave, når jeg hjalp (il at forbedre din økono-

miske stilling.

IhiKTOR STOCKMANN.

Hvad for noget? Det var altså bare for din

egen skyld
—

!
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\:\ FOGD] V

Tildels, siger jeg.
Det er penibelt for en em-

bedsmand, når hans nærmeste pårørende går ben og

kompromitterer sig gang efter gang.

DOKTOB STOCKMANN.

<

lg del synes du, at jeg gør?

BYFOGDEN.

Ja, desværre, «let gør du, uden at du selv ved

af det. Du har et uroligt, stridbart, oprørsk sind.

'

lg så «lin ulyksalige bang til at skrive offentligt om
all. mulige og umulige sager. Aldrig så snart får

du et indfald,
— straks skal du skrive en avisartikel

eller en hel brochure om det.

DOKTOK STOCKMANN.

.1,1. men er del da ikke en statsborgers pligt

neddele s

en nv tanke!

al meddele sig til almenheden, når han har fanget

BYFOGDEN.

A. almenheden behøver slet ingen nye tanker.

Almenheden er bedst tjent med de gamle, gode,
anerkendte tanker, den allerede har.

DOKTOB STOCKMANN.

(
>g det siger <\\\ sådan ligefrem!

i: v I (KUiKN.

Ja, engang må jeg dog tale ligefrem med dig.

llnltil har jeg søgl al imdgå det, da jeg véd, hvor

irritabel du er: men nu må jeg sige dig sandheden,

Tomas. Du gør dig ingen forestilling om, hvormeget
«lu skader dig seh ved din fremfusenhed. Du be-

klager dig over autoriteterne, ja over selve rejjvriii-

g<
11.
— river ned

pfi
den sågar, påstår, at du er

HIMIIK IB8BNB 8AUI klik VÆBKCR. VII •"»
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bleven tilsidesat, forfulgt. M <*i i kan «lu vente dig

andel. en så besværlig mand, som <lu er.

DOKTiiH STOCKMANN.

1 1 vad nu. — er jeg besværlig også?

BYFOGDEN.

Ja, Tomas, du er en megel besværlig mand at

arbejde sammen med. Det har jeg fat føle. Du
sætter dig ud over alle hensyn; du synes rent at

glemme, at det er mig, du kan takke for posten her

som badelæge
—

DOKTOR STOCKMANN.

Den var jeg selvskreven til! Jeg og ingen anden!

.leg var den første, som sa, at byen kunde bli' et

blomstrende badested: og jeg var den eneste, som
så det dengang. Jeg stod alene og stred for tanken

gennem mange ar; og jeg skrev og skrev

BYFOGDEN.

1'mrgtelig. Men dengang var endnu ikke det

rette tidspunkt forhanden: nå, del kumle jo du der-

<>|i|>e
i din afkrog ikke bedømme. Men da sa det

betimelige øjeblik kom, da tog jeg
—

og de .indre —
sagen i vor hand —

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, og sa forkludred I hele min herlige plan.
A

jo,
det viser sig rigtignok nu. hvilke kløgtige fyre

I var!

BYFOGDEN.

Efter min formening viser del sig kun. at du

igen trænger til et afløb for din stridslyst. Du vil

dine foresatte tillivs; del er jo din gamle vane.

I>ii kan ikke tale iiulmmi autoritet over dig; «lu ser
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stilling; du betragter ham som en personlig fiende,
—

Og -Iraks er del ent' anm-ehsvahen diy ligesa godt
som det andet. Men nu bar jeg gjort dig opmærk-
som på, hvilke interesser der star pa spil for hele

byen, oj: Inli^Tij: lm- mi- også. Og derfor siger

jeg dig, Tomas, at jeg er ubønhørlig i den fordring,

jeg nu agter at stille til dig.

DOKTOR STOCKMANN.

Hvad er del for en fordring?

Bl FOGDEN.

Da du har været åbenmundet nok til at omtale

dette kildne anliggende for uvedkommende, omend-

skønt del burde ha
1

været bevaret som en direktions-

hemmelighed, så kan sagen naturligvis ikke dysses
ned. Allehånde rygter vil sprede sig vidt omkring,

og de ildesindede iblandt os vil nære rygterne ved

alskens tilsætninger. Det vil derfor være nødvendigt,
at du offentlig imødegår deslige rygter.

DOKTOB STOCKMANN.

Jeg! Hvorledes? Jeg forstar dig ikke.

BYFOGDEN.

Det lor forventes, al du ved fornyede under-

• Iser kommer til det resultat, at sagen ikke på

langt iiiit er så farlig eller hetænkelig, som du i

første øjeblik indbildte dig.

DOKTOR STOCKMANN.

Aha. så det forventer du!

i;Vi OGDEN.

Endvidere forventer man. al (lu nærer og offent-

lig udtaler den tillid til bestyrelsen, at den grundigt
0*
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og samvittighedsfuldi vil foranstalte det fornødne for

at afhjælpe mulige ulæmper.

DOKTOB STOCKMANN.

Ja men del vil I aldrig i verden kunne gøre,

sålænge I farer med fusk og flikværk. Jeg siger dig

det, Peter; og det er min fuldeste og rammeste over-

bevisning
—

!

BYFOGDEN.

Som funktionær har du ikke lov til at nære

nogen separat overbevisning.

DOKTOR STOCKMANN

I stan (Iser).

Ikke lov til at — ?

BYFOGDEN.

Som funktionær, siger jeg. Som privatperson,
—

gudbevares, det er en anden sag. Men som under-

ordnet tjenestemand ved badet har du ikke lov til at

udtale nogen overbevisning, som står i strid med

dine foresattes.

DOKTOR STOCKMANN.

Dette gar for vidt! Jeg, som læge, som viden-

skabsmand, skulde ikke ha' lov til
—

!

BYFOGDEN.

Det anliggende, her handles om. er ikke nogel

rent videnskabeligt; det er et kombineret anliggende:

det er både et teknisk og et økonomisk anliggende.

DOKTOB STOCKMANN.

Å lad det være for mig, hvad fanden det være

vil! Jeg vil ha' frihed til at udtale mig om alle

mulige anliggender i hele verden!
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BYFOGDEN.

Vær sa lt< >< I . Men hare ikke nm badets — Det

forbyder vi dig.

DOKTOR STOCKMANN
(sku.

I forbyder
—

! I! Slige nogen
—

!

BYFOGDEN.

Jeg forbyder dig det, — jeg, din øverste fore

satte; og når jeg forbyder dig det, så bar du

lystre.

DOKTOR STOCKMANN
( betvinger sigl.

Peter, — var du såsandl ikke min bror —

PETRA

(river doren op).

Far, dette skal du ikke tåle!

FRU STOCKMANN

(efter hende).

Petra, Petra!

BYFOGDEN.

Ab. man har stat på lur.

FRU STOCKMANN.

Der er så lydt; vi kunde ikke undgå at —

II l KA.

Jo, jeg slod og børte efter.

BYFOGDEN.

Na, «let er mig igrunden kært —
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DOK i "H STOCKMANN

(går nirinn'1'H.

Du talte lil mig al forbyde og al lystre
'.

\\\ POGDEN.

Du har nødsagel mig til ;il tale i den ton<

DOKTOR STOCKMANN.

<

>g så skal jeg i en offentlig erklæring slå mig
seh på munden?

\,\ FOGDEN.

Vi eragter del uomgænyeliu; nodvendijjt. at du

offentliggør en erklæring, således, som jeg har for-

langl den.

DOKTOB STOCKMANN.

(

>g hvis jeg nu ikke lystrer?

B"J FOGDEN.

Så udsteder \i sch en erklæring til beroligelse

for publikum.

DOKTOR STOCKMANN.

Godl «>u vel; men s;i skriver jeg imod jer. .I«u

bolder på mit; jeg skal bevise, al jeg har rei og
al I har uret. Og hvad vil I så gøre?

Bl FOGDEN.

Da vil jeg ikke kunne forhindre, al du far din

afsked.

DOKTOR STOI KMANN

1 1 vad -!

ri 1 1; \.

Kar. afsked!
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FRU STOCKMANN.

Afsked!

li -i FOGDEN.

Alsked som badelæge. Jeg vil se mig foranlediget
til al andrage om øjeblikkelig opsigelse, fjerne <lig

IVa enhver I)»'!';» I nintr med badets anliggender.

DOKTOR STOCKMANN.

Og det skulde I vove!

BYFOGDEN.

|)el .r di-r selv, som lier spiller det vovelige spil.

PETRA.

Onkel, dette er en oprørende fremfærd imod en

mand som far!

FRU STOCKMANN.

Vil du haic tie stille, Petra!

BYFOGDEN

(ser på PETRA).

Aha. man indlader sig allerede på opinions-

ytringer. Ja naturligvis. (t»l fruen.) Svigerinde, De er

formentlig «len besindigste her i huset. Anvend den

indllvdelse. De matte lia' over Deres mand; få ham
til at indse, hvad dette vil drage efter sig både for

hans familje
—

DOKTOH STOCKMANN.

Mm familje kommer ingen anden ved end

mig selv!

r,\ i OGDEN.

— både for hans familje, siger jeg, og lur den

by. han lever i.
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DOKTOB STOCKMANN.

Det er mig, som vil byens sande vel! Jeg vil

afslore d«' mangler, som sent eller tidligt nia komme
far dagens lys. A, dtd skal nok vise sii;. at j«'g

elsker min fødeby.

BYFOGDEN.

Du, som i forblindet trods går hen og afskærer

hyens vigtigste næringskilde.

DOKTOR STOCKMANN.

Den kilde er forgiftet, menneske! Er du gal!
Vi lever her af at høkre med uhumskhed og rådden-

skah! Hele vort opblomstrende samfundsliv suger
sin næring af en løgn!

BYFOGDEN.

Indhildninger
- eller noget endnu værre. Den

mand. der udslynger så nærgående insinuationer imod

sit eget hjemsted, han må være samfundets fiende.

DOKTOR STOCKMANN

(imod ham).

Og det vover du — !

FRU STOCKMANN

(kaster sig imellom).

Tomas !

FETHA

(griber sin far om annen).

Bare rolig, far!

BYFOGDEN.

Jeg vil ikke udsætte mig for voldsomheder. Du
er nu advaret. Betænk så, hvad du skylder dig og
dine. Farvel.

(han går.)
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DOKTOB STO( KMANB

(går op og ned).

Og en sådan behandling må jeg tåle! I mil

lm-. Katrine! I lv.nl siger du til det!

FRU STOCKMANN.

Ja vissl er < 1 «
-

1 hade skam og spot. Tomas —
it.i i; \.

Kumle jtu sasaudt k(»mme onkel lillivs — !

DOKTOR STOCKMANN.

Dit er min egen skyld; jeg skulde ha' rejst
børster imod dem for længe siden, — vist tænder,
— hidt fra mig!

— Og sa kalde mig for en samfunds-
hVmle! Mig! Dit lar jeg, min sæl og salighed. i k k .

sidde på mig!

I M' STOCKMANN.

Men, snille Tomas, din liror har nu engang
magten

—
DOKTOH STOCKMANN.

Ja, men jeg har retten, du!

FKU STOCKMANN.

Ak ja. retten, retten: hvad hjælper det. at du
har retten, når du ikke har nogen magt?

I'ETRA.

X-
j

men mor da, — hvor kan du snakke slig?

DOKTOI! Mni.KMA.NN.

S ' det skulde- ikki- hjælpe noget i et frit sam-
fund at ha" retten på sin side? Du er løjerlig,

Katrine. Og desuden, - har jeg da ikke den fri-

sindede uafhængige presse foran mig,
—

og den

kompakte majoritet hag mig? Det er vel magt god
nok, det, -kulde jeg mene!
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FR I' STOCKMANN.

Men Herregud, Tomas, du tænker da vel aldrig

på ?

DOKTOR STOCKMANN.

Hvad for noget tænker jeg ikke på?

FRU STOCKMANN.

— at sætte dig op imod din bror, mener jeg.

DOKTOR STOCKMANN.

Hvad fanden vikle du, jeg ellers skulde gøre.
nai- jeg ikke skulde holde på det, som ret og
sandt er?

PETRA.

Ja, det spør' jeg rigtignok også om?

FRU STOCKMANN.

Men det nytter dig jo ingen verdens ting; når

de ikke vil, så vil de ikke.

DOKTOR STOCKMANN.

Hoho, Katrine, giv du hare tid, så skal du se,

jeg driver nok min krig igennem.

FRU STOCKMANN.

Ja. du driver kanske igennem, at du får din

afsked, — det gør du.

DOKTOR STOCKMANN.

Sa har jeg ialfald gjort min pligt imod almen-

heden, imod samfundet. Jeg, som kaldes for en

samfundsfiende !

FRU STOCKMANN.

Men imod din familje, Tomas? Imod os her-

hjemme? Synes du, det er at gøre din pligl imod

dem, du skal forsørge?
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II I HA.

A tank da Ikke altid først og fremsi pa os, mor.

FRU STOCKMANR.

Ja, du har lei for at snakke: du kan i nødsfald

>ta pa egne hen. — Men husk på gutterne, Tomas;

og la-nk lidt
pfi dig selv også, og pfi mig —

DOKTOR STOCKM.WN.

Men jeg tror du er rent gal. Katrine! Hvis jeg
Ba jammerlig fejgt faldt tilfode for denne Peter og
for hans fordømte slæng, vilde jeg da nogensinde
fa en lykkelig stund mere i mit liv?

FRU STOCK.MAW.

Ja, det véd jeg ikke; men Vorherre bevare os

fur dm lykke, vi vil få, allesammen, hvis du blir

ved at trodse. Så star du der igen uden levebrød,

uden faste indtægter. .leg synes, vi har fat nok af

det i gande dage: husk pa det, Tomas; tænk på.
bvad det har pa sig.

DOKTOR STOCKMANN
(vrider sig kæmpende og knytter liandernel.

Og «-Hirt unget kan disse kontortrælle føre ned

over en tri årlig mand! Er det ikke forfærdeligt.
Katrine?

FRU STOCKMA.N.N.

•I", det er syndigt handlet imod dig, det er

vissl "- gandt. Men, Herregud, der er så meget

uretfærdigt, en tar bøje sig under her i verden.

Der er gutterne, Tomas! Se pa dem! Hvad skal

der bli' af dem? A
oej, nej, du kan da aldrig

lianne

n •L' moiiikv, mud skoleboger, er imidlertid kommet md.)
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DOKTOR STOCKMANN.

Gutterne — ! Istår i I engang Fasl og fattet.) Ikke, 0111

så hele verden faldt ned, bøjer jeg nakken under aget.

(han gfir imod sit værelse.)

i RU STOCKMANN

(elter ham).

Tomas, — hvad vil du gøre!

DOKTOR STOCKMANN

(ved doren l.

Jeg vil ha' ret til at se mine gutter i øjnene,
når de engang blir voksne fri mænd.

(han går ind.)

FRU STOCKMANN
i brister i grad).

D

A Gud hjælpe og trøste os allesammen!

PETRA.

Far er bra', han! Han gir sig ikke.

(Gutterne spor' forundret, hvad det er for noget; pktba gir dem tegn

til at tie.)



TREDJE AKT.

(„Folkebudet
Ks redaktionskonlor '.il venstre i baggrunden er indgangs-

døren; til hejre på samme veig er en anden der med glaaruder, hvor

igennero man ser ind i trykkeriet. På væggen til hojre en der. Midt

_ livet et stort bord bodu-kket med papirer, aviser og boger. Foran
til venstre et vindu og ved dette en skrivepult med tmj stol. Et par
lænestole star ved bordet, m>gle andre stole langs vangene. Værelset

er skummelt og ohyggeligt, bohavet gammelt, lænestolene smudsige og
forrevne. Inde i trykkeriet ses et par sættere i arbejde; længere borte

• r en handpresse igang.)

\KTiir m • \ —
i -v i > sidder ved pulten og skriver. Lidt etter kommer

billing ind fra hejre ned doktorens manuskript i hånden.)

BILLING.

Nå, «let må jeg sige
—

!

HOVSTAD

(skrivende).

Har De læst det igennem?

billinc;

(bsgger manuskriptet på pulten).

•I.i, «let har jeg da rigtignok.

HOVSTAD.

Synes De ikke doktoren er bra' hvas?

BILLING.

Hvas? Han er, Gud døde mig, knusende, er

han. Hvert ord falder vægtfuldt, som — jeg vil sige— som slaget af en øksehammer.
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HOVSTAD.

Ja, men de folk falder nu ikke for første slaget

heller.

BILLING.

Det er sandt; men så blir vi ved at slå. - -

slag

i >lag, indtil hele stormandsvældet ramler sammen.

Da jeg sad derinde og læste dette der, var det lige-

som jeg ojned revolutionen komme på afstand.

HOVSTAD
i

\ ender sig |

Hvs; sis bare ikke det så Aslaksen horer det.

BILLING

(dæinper stemmen I.

A -laksen er en knæhøne, en fejg karl; der er

ikke mands mod i ham. Men dennegang sætter De

da vel Deres vilje igennem? Hvad? Doktorens op-

pals kommer da vel ind?

HOVSTAD.

Ja, hvis bare ikke byfogden gir sig med det

gode, så —
BILLING.

Det vilde være fanden sa kedeligt.

llo\ STAD.

Nå. vi kan heldigvis gøre os stillingen nyttig,

hvad der så sker. Gar hyfogden ikke ind på dok-

torens forslag, sa lar lian alle smahorgerne pa nak-

ken, hele hnsejerforeningen og de andre. Og går

han ind på det. så lægger han sig ud med en hel

hoh af de store aktionærer i hadet, som hidtildags

har været hans hedste stotter —
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en. 1 1\<..

.I.i, ja vel; for de kommer vissl lil ;it punge
ml med en Bvær mængde penge

—

HOVSTAD.

Ja, del kan De bande på. Og så er ringen

brudt, ser De, og sa skal vi i bladet dag ud og
il.ii: nid gøre det iixllvsmde for almenheden, at by-

fogden er ukyndig både i det ene og det andet, og
at alle tillidsposterne i byen, liele kommunalstyret,
hor lauges over i frisindede folks (isender.

BILLING.

Det er, Gud døde mig, så slående sandt! Jeg
ser det, — jeg ser det: vi står lige ved begyndelsen
til en revolution!

(det banker.)

HOVSTAD.

Hys! uti. i i Kom ind!

(duktor stockman\ k. mimer gcnnein døren til venstre i lmggrunden.)

HOVSTAD
r i ni. '< I haml.

A. der har vi doktoren. Nå?

DOKTOR STOCKMANN.

Tryk væk, herr Hovstad!

lln\ STAD.

Blei del ;illsa lil del '.

BILLING.

I IlllT.i !

DOKTOK STOCKMANN.

Tryk væk, siger jeg. Ja viss! hhv det til det.
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Men nu skal de la «let, som de vil lia' def. Nu

blir hor krig i hyen, herr Billing!

BILLING.

Krig på kniven, vil jeg håhe! Kniven på struhen,

herr doktor!

DOKTOR STOCKMANN.

Afhandlingen er bare en begyndelse. Jeg går

allerede med hodet fuldt af udkast til en fire— hin

andre opsatser. Hvor har De Aslaksen henne?

BILLING

[råber ind i trykkeriet (.

Aslaksen, å kom her et øjeblik!

HOVSTAD.

Fire —fem andre opsatser, sa' De? Om den

samme sag?

DOKTOH STOGKMANN.

Nej, å langtfra, kære. Nej, det blir om

ganske andre ting. Men det kommer altsammen fra

vandværket og fra kloaken. Det ene drager det

andet efter sig, skønner De. Det er som når en

begynder at rive på en gammel bygning,
— akku-

rat så.

BILLING.

Det er, Gud døde mig, sandt; en synes aldrig

en blir herdig, før en har revet ned hele skramlet.

ASLAKSEN

(fra trykkeriet).

Hevet ned! Doktoren tænker da vel ikke på ai

rive ned badehuset?

HOVSTAD.

Langt ifra; vær bare ikke ræd.
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DOKTOB S i OCKM INN.

\.j, det gælder ganske andre ting. Nå, hvad

siger De sfi <>m min afhandling, herr Hovstad?

HOVSTAD.

Jeg synes, den er ei rent mesterstykke
—

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, ikke sandt - ? Nå. det glæder mig; det

glæder mig.

HOVSTAD.

Den er sa grej og så ligetil; en behover slet-

ikke at være fagmand tor at skønne samnienba-ngen.

Jeg tør sige, De vil ra liver eneste oplyst mand på
Deres side.

ASLAKSEN.

(
>g så alle besindige vel?

BILLING.

Både besindige og ubesindige,
—

ja, jeg mener

næsten bele byen.

ASLAKSEN.

Na, ->å tør vi nok trykke den.

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, det skulde jeg mene.

HOVSTAD.

Den skal ind imorgen tidlig.

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, død og |ilagc der nia ikke sjiildcs
t-n eneste

dag. Hør, herr Aslaksen, det var det, jeg vilde

be' Dem om: De mfi ta' Dem personlig af manu-

skriptet.

IHMIIK lll^N-- -vMlll.l v * H Kil'. VII. 6
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ASLAKSEN.

Det skal jeg nok.

DOKTOR STOCKMANN.

Pas på (let, som om det var guid. Ingen tryk-

fejl;
hvert ord er vigtigt. Og så kommer jeg indom

igen siden : kanske jeg kunde fa se lidt korrektur.
— Ja, jeg kan ikke sige, hvor jeg tørster ofter at

fa den sag pa trvk. — slynget ud —

BILLING.

Slynget,
—

ja. som et lyn!

DOKTOR STOCKMANN.

— underkastet alle kyndige medhorgeres dom.

A, De kan aldrig forestille Dem, hvad jeg har været

udsat for idag. Man har truet mig både med dit <>g

med dat; man har villet ta' ifra mig mine sole-

klareste menneskerettigheder
—

BILLlNCi.

Hvad! Deres menneskerettigheder!

DOKTOR STOCKMANN.

— man har villet fornedre mig, gøre mig til en

usling, forlangt, at jeg skulde sætte personlig fordel

over min inderste, helligste overbevisning
—

BILLLNG.

Det er, Gud døde mig, for grovt.

HOVSTAD.

Å ja, en kan vente sig noget af hvert fra den

kant.

DOKTOR STOCKMANN.

Men med mig skal de komme tilkort; del skal

de få sort på hvidt for. Nu vil jog hver evig eneste
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Li- la^e mig ligesom lor anker i
,.Folkebudet" og

bestiyge dem med den nu- explndennde npsal- . fl »r

den anden —
ASLAKSEN.

Ja, men hor nu —

BILLING.

Hurra; det blir krig, det blir krig!

DOKTOR STOCKMANN.

—
jeg skal sla dem til jorden, jeg skal knuse

dem, rasere deres fæstningsværker for hele den ret-

sindige alinenheds øjne! Det skal jeg gøre!

ASLAKSEN.

Men gør det endelig moderat, berr doktor: skyd
med mådehold —

BILLING.

Nej da; uej da! Spar ikke på dynamiten!

DOKTOK STOCKMANN
i vedbliver uforstyrret i.

For nu er det ikke bare dette med vandværket

kloaken alene, ser De. Nej. det er hele sam-

fundet, som skal renskes, desinficeres —

BILLING.

Der lød det forløsende ord!

DOKTOR STOCKMANN.

Alle flikværks-gubberno nia føjses væk, forstår

De. Og det pa alle mulige områder! Der bar abnet

sig sa uendelige synsvidder for mig idag. Det star

ikke rigtig klart for mig endnu; men jeg skal nok

ta rede i det. Det er unge friske fanebærere, vi må
nd og lede efter, mine venner; vi mfi ba' nye befa-

lingsmænd på alle forposterne.
6*
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BILLING.

Hoi', hor!

DOKTOB STOCKMANN.

I

>g lad O-s bare holde sammen, sa irar det sa

glat, sa glat! Hele omvæltningen vil.løbe af ståheien

som et skil». Ja, tror De ikke det?

noYSTAD.

Jeg for min del tror, at nu har vi al udsigt til

at få lagt det kommunale styre der, hvor det rettelig

bør ligge.

ASLAKSEN.

Og når vi bare farer frem med mådehold, så

kan jeg da aldrig tænke mig, at dette her kunde
være farligt.

DOKTOR STOCKMANN.

Hvem fanden bryr sig om enten det er farligt

eller ikke! Det, jeg gør, det gør jeg i sandhedens

navn og for min samvittigheds skyld.

HOVSTAD.

De er en mand, som fortjener at støttes, herr

doktor.

ASLAKSEN.

Ja, det står fast, doktoren er byens sande ven;

en rigtig samfnndsven er han.

BILLING.

Doktor Stockmann er, Gud døde mig, en folke-

ven, Aslaksen!

ASLAKSEN.

Jeg tanker, husejerforeningen snart gor brug af

det udtrvk.
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DOKTOH STO< KM \w
(beveget, trykker derea hsnder).

Tak, tak. mine kære, trofaste venner; — dette

her er hul: så kvægende al høre; — min herr bror

kaldte mig for noget ganske andet. Nå, del skal

han min sæl la igen inni renter! Men nn nia jeg

d|i og se til en stakkers djævel
—

. Jeg kommer

igen, som sagt. Tag endelig godt vare på manu-

skriptet, herr Aslaksen; — og, for alt i verden, stryg
ikke nogen at' ndruhstegnene! Sæt heller et par

stykker til! Godt, godt; farvel sålænge; farvel,

farvel !

sidige hilsener idet lian lolges til doren og går.)

HOVSTAO.

Han kan bli' en ubetalelig nyttig mand for os.

ASLAKSEN.

Ja, så længe han bare vil holde sig til dette

her med badeanstalten. Men gar hau videre, så er

det ikke rådeligt at slå folge med ham.

HOVSTAD.

Min, det kommer nn alt an på
—

BILLING.

De er da også så forbandet raed, Aslaksen.

ASLAKSEN.

Ræd? Ja. nar det gadder de lokale magthavere,
så er jeg ræd, herr Billing: det er noget, jeg har

lårt i erfaringens skole, skal jeg sige Dem. Men
sæt mig op i den store politik, ligeover tor rege-

ringen selv. og se så, om jeg er ræd.

BILLING.

Nej viss! er !)• ikke. nei; men det er jo oetop
modsig.l.^en hos Dem.
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ASLAKSKN.

Jej; er en mand med samvittighed, det er sagen.

Ryger en løs på regeringen, så gør en ikke sam-

fundet aogen skade ialfald; for de mænd bryr sig

ikke om det. ser De; - - de blir stående ligegodt, de.

Men de lokale mvndighederne, de kan kastes, og
så kan en kanske la ukyndigheden ved roret, lil

ubodelig skade både lor liusejere og andre.

IIOVSTAD.

Men horgeropdragelsen gennem selvstyret da,

lanker De ikke på den?

ASLAKSEN.

Når en mand har fåt noget melleni hænderne,
som skal skottes, så kan en ikke tænke på alting,

herr Hovstad.

IIOVSTAD.

Da gid jeg aldrig må fa noget melleni hænderne!

I5ILLING.

Hør, — hør!

ASLAKSEN

(smiler).

Hm. (peger mod pulten.) På den redaktor-krakkeii

der har stiftamtmand Stensgård siddet tor Dem.

BILLING

(spytter).

Tvi! Slig en overløber.

IIOVSTAD.

Jeg er ingen slingringsmand og blir det

heller aldrig.

iSLAKSEN.

En politiker skal ikke forsværge nogen ting i
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verden, herr 1 løvstad. Og De, herr Billing, skulde
-

i ta' «i rev eller to i sejlet mi om dagene,

synes jeg; for De søger jo sekretærposten i magi-
straten.

BILLING.

Jeg
—

HOVSTAD.

(ior l>r. Dilling!

BILLING.

Nå ja,
— De kan da for fanden skønne. at del

bare er For al ærgre de velvise herrerne.

ASLAKSEN.

Ja. mig kommer det jo sletikke ved. Men når

jeg sigtes for fejghed og for modsigelser i min hold-

ning, sa er det det. jeg vil ha' betonet: bogtrykker
Aslak.s».n> politiske fortid ligger åben for alle og
enhver. Jeg har ikke undergåt anden forandring,
end al jeg er ble't mere madeholden, ser De. Mit

hjerte er fremdeles hos folket; men jeg nægter ikke

for. at min forstand hælder noget over til magt-
haverne, — ja. til de lokale da.

ihiin går iad i trykkeriet.)

BILLING.

Skulde vi ikke se at bli' af med ham, Hovstad?

HOVSTAD.

Blender De nogen anden, som vil stå i forskud

både tur papir <»g trykningsomkostninger?

BILLING.

Det er forbandet, at vi ikke skal ha' den for-

nødne driftskapital.
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HOVSTAD
isætter sig ved pulten).

Ja, havde vi hare den, så —

BILLING.

End om De henvendte Dem I il doktor Stock-

mani) V

HOVSTAD

(blader i papirerne).

A, hvad kan det nytte? Han ejer jo ingenting.

BILLING.

Nej; men han har en god mand i baghånden,

gande Morten Kiil, „grævlingen", som de kalder

ham.

HOVSTAD

(skrivende)

Véd De da så sikkert, at han ejer noget?

BILLING.

Ja, Gud døde mig, gør han da vel det! Og en

del af det må da vel tilfalde Stockmanns familje.
Han må da vel tænke på at udstyre

— hornene

ialfald.

HOVSTAD

(vender sig halvt om).

Bygger De på det?

BILLING.

Bygger? Jeg bygger naturligvis ikke pa nogenting.

HOVSTAD.

Det gør De ret i. Og denne posten i magi-
straten skulde De nu sletikke bygge på; for jeg kan

forsikre Dem, — De fur den ikke.
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Bl] UNG.

Nej. tmr De ikke jey ved det nx^ft godt? Men
del er hul: netop kært, ai jeg ikke får den. En b&«

dau tilsidesættelse ildner ens stridsmod: — en får

Ligesom en tilførsel af (risk galde, og det kan vel

behøves i en ravnekrog som ber, hvor der sa sjelden

sker noget rigtig tegnende.

lin YSTAD

(s skriver).

A ja: a ja.

BILLING.

Nå,
— de skal snart få høre fra mig!

— Nn går

jeg ind og skriver opråbel til hnsejerforeningen.

(hnii går ind i værelset lil hojre.l

HOVSTAD
(sidder ved pulten, tygger på penneskaftet og siger langsomt I:

Hm, — ja så da. — idet banker.) Kom ind!

(petba kommer gennem doren til venstre i baggrnnden.)

Il<>\ STAD

(rejser sig).

Nej, er det Dem? Kommer De her?

ri; 1 1; \.

Ja, De må undskylde
—

HOVSTAD

(rykker en lænestol frem).

\ 'il De ikke sætte Dem ned?

PETRA.

Nej tak: jeg går -tråks igen.

HOVSTAD.

Er del kanske nogel fra Deres far, som — ?
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PETRA.

Nej, det er fra mig selv. Hur en bog op af kåbe-

tommen.) Her er den engelske fortælling.

HOVSTAD.

Hvorfor gir De den tilbage?

PETRA.

Jo, for jeg vil ikke oversætte den.

HOVSTAD.

Men De lovte mig da sa visst —

PETRA.

Ja, dengang havde jeg ikke læst den. Og De
har da visst heller ikke læst den?

HOVSTAD.

Nej; De véd jo, jeg forstår ikke engelsk; men —

PETRA.

Nej vel; derfor vilde jeg sige Dem, at De må
se Dem om efter noget andet, dægger bogen på bordet.)

Denne her kan sletikke lauges i „Folkebudet".

HOVSTAD.

Hvorfor ikke det?

PETRA.

Fordi den star aldeles i strid med Deres egne

meninger.

HOVSTAD.

Nå, for den sags skyld
—

PETH \.

De forstar mig no!v ikke. Den handler om,

hvorledes en overnaturlig styrelse tar sig af de så-
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kaldte gode mennesker ber i verden og leder aiting
til «it-t bedste for dem til slut,

—
og al alle de -a-

kaldte onde mennesker får sin straf.

HOVSTAD.

Ja men del er jo bare bra', «let. Det er
jo

netop sligi aoget, tolk vil ba'.

PETRA.

\ il da De vare den, som gir folk sligt noget?
S'l\ Inn- De jo ikke et ord at' det. De véd jo nieiret

godt, at det ikke går så til i virkeligheden.

BOVSTAD.

De har sa hildkoinmen ret; men en redaktør

kan ikke altid handle, som han helst vilde. En lar

otte hoje sig for tolks mening i det mindre vigtige.
Politiken er jo dog hovedsagen i livet — eller for

et blad ialfald; og vil je,^ få tolk med mig på fri-

gørelse og fremskridt, så må jeg ikke skræmme dem
ifra mig. Xar de tinder en slig moralsk fortælling
nedenunder i bladkælderen, sa gar de villigere med

på det. vi trykker ovenfor; — de hlir ligesom niere

trygge.

PETRA.

Fy; så Lumsk gar ikke De o; stiller snarer for

|)ei>> kesrre: De er ikke nogen ædderkop.

HOVSTAD

(smiler).

Tak. fordi De tror sa godt om mig. Nej, det

er jo rigtignok <>gsa hare Billings tankegang og
ikke min.

PE1 i;.\.

Billings!
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BOVSTAD.

Ja, ialfald snakked han så her en af dagene.
Det er jo Billing, som er så hidsig på al la den

fortællingen ind; jeg kender jo ikke bogen.

PETRA.

Men hvor kan da Billing med sine frigjorte an-

skuelser — !

HOVSTAD.
O

A, Billing er mangfoldig, han. Nu søger lian

sekretærposten i magistraten også. horer jeg.

PETRA.

Det tror jeg ikke. Hovstad. Hvor skulde han
kunne bekvemme sig til sligt?

HOVSTAD.

Ja, det må De spørge ham om.

PETH A .

Aldrig havde jeg da tænkt det om Billing.

HOVSTAD

(ser fastere på hende).

Ikke? Kommer det Dem så rent uventet?

PETRA.

Ja. Eller kanske nej alligevel. A, jeg véd

igrunden ikke — .

HOVSTAD.

Vi avisskrivere duer ikke stort, frøken.

PETRA.

Siger De virkelig det?

HOVSTAD.

En gang imellem tamker jeg del.
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PETRA.

Ja, under del vanlige bverdags-kævl; del kan

imk forstå. Men nu. da De har tåget hånd i en

stor Sag
—

.

HOVSTAD.

Dette her med Deres far, mener De?

PETRA.

Netop det, ja. Nu synes jeg, De må føle Dem
.voiu en mand, der duer fremfor de fleste.

HOVSTAD.

Ja, idag føler jeg noget sligt.

PETRA.

Ja, ikke sandt; gør De ikke det? A, det er et

herligt livskald, De har valgt. Således at bane vejen
for miskendte sandheder og for nye modige syns-
inåder — ; ja bare det, at sta frygtløst frem og ta'

rn d«t for en forurettet mand —
HOVSTAD.

Allerhelst nai denne forurettede mand er — ,

Inn. — jei; ved ikke rigtig, hvorledes jeg skal —
1'ETBA.

Når lian er sa retskaffen og så grundærlig,

mener De?

II 1 1 VSTAU

(sagtere).

Allerhelst uår han er Deres far, mente jeg.

PETBA

(pludselig sl&et).

Det?

HOV8TAD.

Ja, Petra, — frøken Petra.
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ri; 1 1; \.

Er det det, sum står for Dem, som det forste

og fremste? Ikke sagen selv? Ikke sandheden;

ikke fars storr varme hjertelag?

HOVSTAD.

Jo,
—

jo begribeligvis, det også.

PETRA.

Nej tak; nu forsnakked De Dem, Hovstad; og

nu tror jeg aldrig mere på Dem i nogen ting.

HOVSTAD.

Kau De da ta' mig så ilde op, at det mest er

for Deres skvld — ?

PETRA.

Det, jeg er vred på Dem for, det er, at De

ikk»> har været ærlig imod far. De har talt til ham.

som om sandheden og samfundets vel lå Dem nær-

mest på sinde; De har narret både far og mig; De

er ikke den mand. De gav Dem ud for. Og det til-

gir je<j;
Dem aldrig

—
aldrig!

HOVSTAD.

Det skulde De ikke sige sa hvast, froken

I Yl ra : ol; allermindst nu.

PETRA.

Hvorfor ikke ligesa godt nu?

HOVSTAD.

Fordi Deres far ikke kan undvære min hjælp.

PETRA
ser nedad hn.m).

Er De en slig en også? Fy da!
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HOVSTAO.

Nei, '"'.I- jeg er ikke: del kom hare sa ufor-

varendes over mig; De skal ikke tro det.

PETRA.

Jeg ved. hvad jeg skal tro. Farvel.

ASLAKSEN

I
fra trykkeriet, hnrlitjl oi; l>ei eli^lit-iUfuldtl.

Død og plage, herr Hovstad (ser petra». Au,
det var slemt —

PETRA.

Der ligger altså hogen; De får gi' den til en

anden.

(går mod udgangBderen.)

HOVSTAD

(felger efter).

Men, frøken —
PETRA.

Farvel.
(hun går.)

ASLAKSEN.

Herr Hovstad, hør her!

BOVSTAD.

Nå, na da; hvad er det så?

ASLAKSEN.

Byfogden star ude i trykkeriet.

IM\ -I \|>.

Byfogden, siger De?

ASLAKSEN.

.la, han vil tale med Dem; han kom ind bag-

vejen,
— vilde ikke ses, kan De skønne.
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HOVSTAD.

Hvad kan det være for noget? Nej vent. jeg
skal selv —
(han gar til trykkeridøren, åbner, liilser og byder byfogden komme ind.i

HOVSTAD.

Hold udkig, Aslaksen, så at ingen
—

ASLAKSEN'.

Forstår —
(går ud i trykkeriet.)

BYFOGDEN.

Herr Hovstad havde nok ikke ventet at se

mig her.

HOVSTAD.

Nej, jeg havde egentlig ikke det.

BYFOGDEN

(ser sig om).

Her har De jo indrettet Dem ganske hvggeligt;

virkelig net.

HOVSTAD.
o

A -

BYFOGDEN.

Og nu kommer jeg sådan uden videre og lægger

beslag på Deres tid.

HnVSTAD.

Vær så god, herr byfogd: jeg er til tjeneste.
Men må jeg ikke skille Dem af med - V (lægger by-

fogdens hue og stok hen på en stol.) Og Vil S.l ikke byfogden
sidde ned?

BYFOGDEN

(sætter sig ved bordi-K

Tak.

(hovstad sætter sig ligeledes ved bordet. I
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BYFOGDEN.

Jeg har havt en -
rigtig en stor tortrædelighed

idag, herr llovstad.

HOVSTAD.

Så? Å ja: sa mange gøremål, som byfogden
har, så

BYFOGDEN.

Dette her ida:: hidrører fra badelægen.

BOA STAI).

Ja sa: fra doktoren?

BYFOGDEN.

lian har forfattet en slags forestilling til bade-

iM-.-tyn-lsrii angående en del formentlige mangler ved

badet.

B0\ STAD.

Nei, har han det?

BYFOGDEN.

Ja, har han ikke sagt Dem ? Jeg syntes,
han fortalte —

BOA STAD.

A
jo,

det er sandt, han lod nogen ord falde -

ASLAKSEN

(fra trykkeriet).

Jeg skulde nok ha' manuskriftet

IlitVSTAD

(a rgerlig).

I lm : del ligger jo der på pulten.

A.SLAKS1 N

(finder det).

Godt

rant» maure 8AMLKD1 værkkb. VII 7
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BYFOGDEN.

.Mm st', der it jo netop
—

ASLAKSEN.

I.i. del er doktorens opsats, herr byfogd.

HOYSTAD.

Nå, det er den, De taler om?

BYFOGDEN.

Den selvsamme. Hvad synes De om den?

HOYSTAD.

Jeg er jo ikke fagmand, og jeg bai- bare læs!

i len så flygtigt.

BYFOGDEN.

Men De lar den dog trykke?

Il( PV STAD.

En navngiven inand kan jeg ikke godt nægte
-

ASLAKSEN.

.leir bar ingenting at si ire i bladet, berr byfogd

Forstar sig.

HYICi.ni.N.

ASLAKSEN.

.i (•: bare trykker, hvad jeir tar i hænderne.

BYFOGDEN.

danske i sin orden.

ASLAKSEN.

<

lg derfor sa må jeg
—

(går mod trykkeriel I
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BYFOGDEN.

Nej bliv ei ejeblik, herr Aslaksen. Med Deres

tilladelse, hen- Hovstad —

HOVSTAD.

Jeg ber, herr byfogd

Bl l OGDEN.

De er erj besindig og tænksom mand, lien- As-
laksen.

ASLAKSEN.

Drl glæder mig, al byfogden synes «let.

BYFOGDER.

<

>g en mand med indflydelse i vide kredse.

ASLAKSEN.

Del er nu mest iblandl småfolk, «let.

BYFOGDEN.

De små skatteydere er de talrigste
- her som

andetsteds.

ASLAKSEN.

Det er de rigtignok.

BYFOGDEN.

Og jeg tviler ikke på, at De kender stemningen
blandl de fleste af dem. Gor De ikke det?

ASLAKSEN.

•I". <l<'t tør jeg nok sige, jeg gor, herr byfogd.

BYFOGDEN.

Ja, ii.ii- der altså råder «'ii så prisværdig offer-

villighed hos byens mindre bemidlede borgere, så
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ASLAKSEN.

Hvorledes det?

I lu YSTAD.

i

>ffervillighed?

BYFUGDEN.

Del er et smukt tegn pa samfundsand: el over-

måde smukt tegn. Jeg havde nær sagt. jeg havde

ikke ventet det. Men De kender jo stemningen

grundigere end jeg.

ASLAKSEN.

Ja men, herr byfogd
—

BYFOGDEN.

Og det Itlir sandelig ikke noget ringe offer,

byen kommer lil al bringe.

HOYSTAD.

Byen?
ASLAKSEN.

Men jeg skonner ikke — . Det er jo badet — !

BYFOGDEN.

Etter et forelobigt overslag vil de forandringer,

badelægen formener ønskelige, løbe op lil et par
hundrede tusend kroner.

ASLAKSEN.

Det er jo svære penge: men —
BYFOGDEN.

Naturligvis blir det nødvendigt, at vi optar et

kommunallån.

HOVSTAD

(rejser sig).

Url er da vel aldrig meningen, al byen
— ?
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AS1 \XS\ V

Skulde det gå at" bykassen! At' småborgernes

fattige lommer!

Bl I "I.KEN.

Ja, ærede berr Aslaksen, bvoT skulde midlerne

eUers komme fra?

ASLAKSEN.

Del far de herrer sørge for, som ejer badet.

BYFOGD! v

Bade-ejerne ser sig ikke istand til al strække

sig videre end skei er.

ASLAKSEN.

Er del ganske sikkert, «let. lien- liylogd?

BYFOGDEN.

Jeg bar forvissel mig <>m del. Onsker man
altså disse omfattende forandringer, så tar hyen selv

bekoste dem.

ASLAKSEN.

Min Guds død og pine om forladelse!

men dette lier er jo en ganske anden sag. herr

Hovstad!

IIOVSTAD.

Ja, del er del rigtignok.

BYFOGDEN.

Det fataleste er, al vi blir nød! fil at lukkr

bade! et par ars lid.

IIOVSTAD.

Lukke? Il-lt lukke!

ASLAKSEN.

I to år!
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BYFOGDEN.

Ja, så længe vil arbejdel vare — mindst.

ASLAKSEN.

Nej men d<><l og plage, del star vi aldrig ml.

herr byfogd! 11 vad skal da vi liusejere leve al

iiiirns?

BYFOGDEN.

Det er desværre overmåde vanskelig! ai svare

på, herr Aslaksen. Men hvad vil De, vi skal gøre?
Tror De vi lar en eneste badegæst liid. nar man

går lien og bilder dem ind, at våndet er bedærvet,
al vi lever pa en pestgrund, al hele byen

—

ASLAKSEN.

Og det er alt ilioh hare en indbildning?

BYFOGDEN.

Jeii' har med min bedste vilje ikke kunnet over-

bevise mig om andet.

ASLAKSEN.

Ja men så er det da også rent uforsvarligt af

doktor Stockmann -; her om forladelse, herr by-

fogd, men

BYFOGDKN.

Det er en beklai^ehu sandlied, I >r der m It aler.

herr Aslaksen. Min bror har desværre altid vant
ni fremfusende mand.

ASLAKSEN.

Og endda sa vil De stotte ham i

sligt QOget,
herr Hovstad!

HOVSTAD.

Men hvem kunde da også tænke siir. at -?
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BYFOGDEN.

Jeg har affattel en kort rednjorelse tor sag-

forholdet, således, som del fra «! aøkternl synspunkl
ber opfattes; og derhos har jeg antydet, hvorledes

de mulige ulemper bør kunne forventes afhjulpne på

en lor badekassen overkommelig made

IIOVSTAD.

Har !»< den opsats Ims Dem. herr hylogd?

BYFOGDEN

(famler i lommen).

Ja; jeg tog den med for det tilfælde, at De

ASLAKSEN

(hurtigt).

hod og plage, der er han!

BYFOGDEN.

Hvem? Min bror?

IIOVSTAD.

Hvor, — hvor!

ASLAKSEN.

lian går gennem trykkeriet.

BYFOGDEN.

Fatalt. Jeg vilde nødig støde sammen med ham

her, og jeg havde endnu adskilligt at tale med
Dem om.

HOVSTAD

(peger mod døren til højre).

(ia derind sålænge.

BYFOGDEN.

Men - ?
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HOVSTAD.

\>c [radier bare Billing.

ASLAKSEN.

Forl. furt. berr byfogd; nu kommer han.

BYFOGDEN.

Ja, ja da; men se ;it få ham snart afsted igen.

(han går ud gennem donn III højre, som åslaksen AImmt oi; lukker for

h;im.)

HOVSTAD.

(liv Dem nogei at bestille, Aslaksen.

i han sætter sig og skriver, åslaksen roder i en bunke aviser på en

stol til højre.)

DOKTOR STOCKMANN
(kommer fra trykkeriet).

Iler bar De mig igen.

(sætter bal og stok fra sig. )

ti O V STAD

(skrivende).

Allerede, berr doktor? Skynd Dem med det.

vi talte om, Aslaksen. Tiden er svaeri kna
]

> for os

'dag.

DOKTOR STOCKMANN
itil åslaksen).

[ngen korrektur at få endnu, hører jeg.

ASLAKSEN

(uden at vende sig).

\Yj, hvor kunde da doktoren tænke det?

DOKTOR STOCKMANN.

Nej, nej: uten jeg er utålmodig, kan De vel

begribe. Jeg bar ikke rist eller ro. før jeg ser del

på frvk.
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HOA 81 \i>.

Min: <lrl vil visst vaie en god slnnd einlnii.

Tror De ikke det, Aslaksen?

ASLAKSEN.

Jo, jeg er oæsten ræd for det.

DOKTOR STOCKMANN.

Godt, godt. mine kære venner; sa kommer jeg

igen; jeg kon t -reine to gange, om «lei behøves.

En så stor sag,
— hele hyens velfærd — ; det er

minste! ikke tiil al lægge sig på ladsiden. (vit gå, meD

-t.in.i-. r ,.j i, kt tilbnge.) Xej hor. der er endnn en

ting, jeg må tale meil Dem om.

HOVSTAD.

Undskyld; unn kunde vi ikke en anden gang
— ?

DOKTOR STOCKMANN.

Det, er sagt i to ord. Del var hare det, ser

De, når man mi imorgen læser min opsats i

bladet og altså far vide, at jeg har gat her hele

vinteren i stillad og virket for hyens hedste —

HOVSTAD.

Ja men, herr doktor —

DOKTOR STOCKMANN.

.leg ved. hvad De vil sige. De synes ikke, det

var mere end min forbandede skyldighed, simpel

borgerpligt. .Xej. naturligvis; det véd jeg lige så

godl sum De. Men mine medborgere, ser De —
:

Herregud, de velsignede mennesker, de holder jo sa

niegel af mig —
\-l,AKSEN.

.la, borgerne har holdt sv;erl at' Dem lil denne

dae, herr doktor.
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DOKTOfl STOCKMANN.

Ja, og just derfor er del je^ fryirler,
.it -; det

er det, jeg \ilde sige: når au dette kommer iil

dem — aærmesl Iil <lr ubemidlede klasser -<<\n et

manende opråb om for fremtiden at la" byens sager
i egen hånd —

I ln YSTAD

(rejser sig).

lim. berr doktor, jeg vil ikke dolge for Dem -

DOKTOR STOCKMANN.

Aha, kunde jeg ikke tamke der var noget
iua're! Men det vil jeg ikke vide af. Hvis man går

og forbereder sig på aoget sligt
—

1IOYSTAD.

Hvilket da?

DOKTOR STOCKMANN.

Nå, på det ene eller del andet, et fanetog
eller en festmiddag eller en subskription til en

hædersgave
— eller hvad det nu kan være, så skal

De love mig belligt og dyrt at fa det forpurret. Og
De oijsa. berr Aslaksen; horer De det!

no \ STAD.

( >m forladelse, berr doktor; vi kan lige sa godl
forst som sidst sige Dem rene sandbeden -

(FRU STOCKMANN, i hilt og kube, kommer ind genneni doren til venstre i

buggrunden.l

FRU STOCKMANN

(ser doktoren).

Jo, ganske rigtig!

lloVSTAD

Igiir hende iinode).

Nei se, kommer fruen også V
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DOKTOlt STOCKMANN.

Il\;nl fanden vil du her, Katrine?

F Hl STOCKMANN.

Det k;m iln da vel tænke «li s_r . hvad jeg vil.

ll<>\ STAD.

Sk;il De ikke gjette Dem? Miler kanske —

FBU STOCKMANN.

Tak: bry' Dem ikke. Og IV må ikke fortryde

på, at je,u kommer og lunttr Stoekmann; for jeg er

mor til tir hoiii. skal jeg sige Dem.

DOKTOB STOCKMANN.

Snak. snak; del véd vi jo så godt.

FRU STOCKMANN.

Nå, del lader såmænd ikke til. at du tænker

stort på kune og børa idag; for ellers gik du vel

ikke således hen og styrted os allesammen i ulykke.

DOKTOR STOCKMANN.

Men er du da rent gal, Katrine! Skal en mand
med kone dg bern ikke få lov til at forkynde sand-

heden, — ikke få lov til at være en nyttig og virk-

som statsborger,
— ikke få lov til at tjene den by,

han lever i!

FRU STOCKMANN.

Alting med made, Tomas!

ASLAKSEN.

Del siger jeg også. Mådehold i alting.

FRI' STOCKMANN.

I

lg derfor gør De synd tmod <>s. herr Hovstad,
n.ir De lokker min mand bort fra hus u;.

r

hjem Og
narrer ham hul i alt dette her.
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HOVSTAD.

Jeg narrer såvissl ingen ind

DOKmi; STOCKMANN.

Narrer! Tror «lu. jeg lar mig aarre!

I' KU STOCKMANN.

•la. det gør du. Jeg véd nok. du er den klogeste
niaud i byen; men du er sa svært let at narre,

Tomas, (til uovsTAD.) Og tænk bare pa. at lian mister

sin post ved badet, dersom De trykker det. lian har

skrevel —
ASLAKSEN.

Hvad 1'or noget!

HOVSTAD.

Ja men véd De bvad. berr doktor

DOKTOR STOCKMANN

Iler).

Haha, lad dem bare prove
—

! A nei, du.

de varer sig nok. For jeg har den kompakte majo-
ritet bag mig, ser du!

FRU STOCKMANN.

•la. det er just ulykken, at du bar sådant DOgel
fælt bag dig.

DOKTOR STOCKMANN.

Sniksnak, Katrine; gå hjem og tag dig af

dit Ims og lad mig la' mig at' samfundet. Hvor kan

du være sa ræd, når jeg er sa tryg og glad? (gnider

hænderne og gar op og ned.) Sa ild lin len og folket >kal

vinde slaget, det kan du bande pa. A. jeg ser hele

den frisindede borgerstand fylke sig til en sejrende
luer -

! (standser ved en stol.) Hvad hvad fanden er

del der for noget?
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ASLAKSEN

(ser derhen).

HOVSTAD

(UgeSA).

DOKTOR STOCKMANN.

Her ligger jo autoritetens toppunkt.

(han tar byfogdens hue vailigt i lingerspidsene og holder den ivejret.)

FRU STOCKMANN.

I !\ fogdens hur!

DOKTOR STOCKMANN.

Og her er kommandostaven også. Hvordan i

pokkers skind og ben - ?

HOVSTAD.

Nu vel da —

DOKTOR STOCKMANN.

Ali. jeg forstar! Han har været her for at be-

snakke Dem. Haha. der kom han til den rette!

I »Lr da lian så lik oje på mig i trykkeriet
-

. (brister

i latter.i Loh han, herr Aslaksen?

ASLAKSEN

(hurtigt).

Ja-gu' loh han. herr doktor.

DOKTOR STOCKMANN.

Lab ifra både stokken og
—

. Sliddersladder;

Peter løber ikke ifra nogenting. Men hvor fanden

har I gjort af ham? Ah, — derinde naturligvis. Nu
.skal du fa se, Katrine!

I i;i STOCKMANN.

Tomas, — jeg hei dig
—

!
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ASLAKSEN.

Tag Drill ivare, herr doktor!

DOKTOR STOCKMANN

(har sal byfogdens hue på hodel og tåget hansstok; derpå går han hen,

3lår døren op og hilser med handen til hueskyggenl.

(byfogden kommer inil. rod af vrede. Bag ham kommer BILLING.)

BYFOGDEN.

Hvad skal de optøjer betyde?

DOKTOR STOCKMANN.

Respekt, min gode Peter. Nu er det mig, s<>ni

er autoriteten i byen.

(han spadserer frem og tilbage.)

FRU STOCKMANN

(næsten grædende).

Nej men Tomas da!

\'A FOGDEN

(følger efter haml.

Giv mig min hue og min stok!

DOKTOR STOCKMANN
(som før).

Er du politimester, sa er jeg borgermester;

jeg er mester for hele byen, jeg, ser du!

BYFOGDEN.

Læg huen fra dig. siger jeg. Husk på, del er

en reglementeret uniformshue!

DOKTOR STOCKMANN.

Pyt; tror du den vagnende folkeløve lar sig

skramme af uniformshuer? Ja, for vi gør revolulion

i hven imorgen. skal du vide. Du trued med at at-

sætte mig; men nu afsætter jeg dig,
— afsætter dig
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fra alle dine tillidsposter
—

. Tror «lu ikke jeg kan

det? -I", du; jeg har de sejrende samfundsmagter
med mig. Hovstad <>,i,

r

Billing vil tordne i .. Folke-

lmdet tt

, og bogtrykker Aslaksen rykker ud i spidsen
{'oi- hele husejerforeningea

—

ASLAKSI \.

Del gor jeg ikke, herr doktor.

DOKTOR STOCKMANN.

Jo vissl gor De så —
BYFOGDEN.

Aha: lierr Hovstad vælger kanske alligevel at

slutte sig til agitationen?

HOVSTAD.

Xej, herr hyfogd.

ASLAKSEN.

Xej, herr Hovstad er ikke sa gal, at han skolde

gå hen og ødelægge både sig selv og bladet for en

indbildnings skyld.

DOKTOR STOCKMANN

(ser sig om).

1 1 vad skal dette her sige?

HOVSTAD.

De har fremstillet Deres sag i et falskt lys,

herr doktor; og derfor sa kan jeg ikke støtte den.

BILLING.

\.j. efter det. herr byfogden var sa artig al

fortælle mig derinde, så —
DOKTOB STOCKMANN.

Falskt! Lad De mig om det. I!are tryk De
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min opsats; jeg skal nok være maml for at for-

svare den.

hovSTAD.

Jeg trykker den ikke. Jeg kan ikke og vil ikke

oe tør ikke trykke «len.

DOKTOR STOCKMANN.

Tør De ikke? Hvad er det for snak? De er

jo redaktør; og det er da vel redaktorerne, som re-

gerer pressen, skulde jeg tro!

ASLAKSEN. .

Nej, det er abonnenterne, herr doktor.

BYFOGDEN.

Heldigvis, ja.

ASLAKSEN.

Det er den offentlige mening, den oplyste almen-

hed, husejerne og alle de andre; dem er det, som

regerer bladene.

DOKTOR STOCKMANN
I fal tell.

Og alle disse magter har jeg imod mig?

ASLAKSEN.

,1a, det har De. Det vilde være borgerskabets

rene ruin, om Deres opsats blev trykt.

DOKTOR STOCKMANN.

Ja så. —

BYFOGDEN.

Min hue og min stok!

DOKTOR STOCKMANN

(tar huen af og lægger den på bordet tilligemed stokken).
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BYJ 0GD1 \

(tar begge « 1 1* 1 «• lil sig).

Din borgermesterværdighed lik en bral ende.

DOKTOR STOCKMANN.

Enden er ikke endnu. (til rovstad.) Det er altså

aldeles umuligl .it få min opsats ind i „Folkebudet"?

HOVSTAD.

Aldeles umuligt; også af hensyn til Deres familje.

FRU STOCKMANN.

A, De skal såmænd sletikke bry' Dem om fa-

llliljell. IhIT Ilii\sl;i(l.

Bl i OGDEN

(tar '-I papir op af lommen).

Til veiledning lor publikum vil det være til -

strækkeligt, når dette kommer ind; det er en auten-

tisk forklaring. Vær sa god.

HoVSTAD

(tar papiret I.

Godt; det skal bli' besørget indrykket.

DUKTOl! STOCKMANN.

Men mit ikke. Man bilder sig ind, man kan

tir mig o^ sandheden ibjæl! Men det gar ikke så

glal som I tror. Herr Aslaksen, vil De straks ta"

mit manuskript og trykke det som flyveblad på
min egen bekostning, pa mit forlag. Jeg vil ha'

fire hundrede exemplarer; nej, fem — sex hundrede

vil jeg ha'.

ASL IKSEN.

Ikke, om Dr Bå bod mig guid for det, lør jeg
låne mil officio lil sligt noget, herr doktor. Jeg tør

HEXRIR IBAEB8 8AMLEDI VÆBKER. VII. S
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det ikke lnr den offentlige menings skyld. De lin-

det ikke trykt unget steds i hel<> byen.

DOKTOR STOCKMANN.

S.i </w 1 1 1 i ii" det igen.

HOVSTAD

(rækker ham manuskriptet).

Vær sa god.

DOKTOR STOCKMANN

(henter hat og stoki.

Ud skul det nn alligevel. Jeg vil læse det op
i en stor folkeforsamling; alle mine medborgere skal

få høre sandhedens røst!

BYFOGDEN.

Ingen forening i hele byen låner dig lokale til

sådant brug.

ASLAKSEN.

Ikke en eneste en; det véd jeg sa visst.

BILLING.

Nej, Gud døde mig, om de gor!

FRI" STOCKMANN.

Det vilde dog være altfor skammeligt! Men
hvorfor star de da således imod dig, alle mand?

DOKTOR STOCKMANN

(arrig).

Jo, det skal jeg sige dig. Det er fordi at her

i byen er alle mand kærringer
—

ligesom du; alle

tænkrr de hare på familjen <>g ikke på samfundet.

FRU STOCKMANN

Igriber ham i armen).

Sa skal jeg vise dem en — en kærring, som
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kan være mand for en gangs skyld. Fur nu
holder jeg med di^

r
, Tomas!

DOKTOB STOCKMANN.

Det var lua" sagt, Katrine. Og ud skal det,

min sæl og salighed! Kan jeg ikke fa lejet nogel
lokale, så hyrer jeg en tambur til at ga igennem
byen med mig, og sa læser je^ det op på alle gade-

hjørnerne.

BYFOGDEN.

Så topmålt gal er du da vel ikke!

DoKTOR STOCKMANN.

.lu, jeg er!

ASLAKSEN.

De far ikke en eneste mand i hele byen I il at

ga med Dem.

1ULLING.

Nej, Gud dode mig, om De far!

FRU STOCKMANN.

Bare ikke x'i' dig, Tomas. Jeg skal be' gutterne

gå med dig.

DOKTOR STOCKMANN.

Det er et ypperligt indfald !

FRU STOCKMANN.

Morten gor det sa gerne; og Ejlif, han går nok

med, han også.

DOKTOR STOCKMANN.

•la. og sa Petra da! Og du selv, Katrine!

fim: stuck.mann.

Nej, nej ikke jeg selv; men jeg skal stå i

vinduet og se på dig; det skal jeg gore.

s*
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D0KT0B STOCKMANN

(slår ormene hende og kysser bende)

Tak for det! Jo, nu skal vi prøve en «lyst, I

gode herrer! Jeg vil dog se, om usseldommen har

magi lil al binde munden på den patriot, som vil

renske samfundel !

(han "^ fruen går ud gennera døren lil venstre i baggrunden.)

BYFOGDEN

(ryster betenkelig pn hodet).

Nu har han gjort hende gal også.



FJERDE AKT.

(Eu -t<>r gammeldags sal i skibskaptejn hohsters hus. En åben Qejdør
i baggrunden ferer til et forværelse. Pu den venstre langvæg er Ire

vinduer; midl på ilen modsatle vag er hensal en forhøjning og på tien

t-t liilit bord med to lys, vandkaraffel, el glas og en klokke. Salen er

forøvrig! "i>l\>t med lampetter mellem vinduerne. Til venstre i for-

granden bIAt el bord med ly- på "_ en stol. Forres! til bejre er en der

_' ved denne el pur stole I

(Stor forsamling at' byens bobgebb af alle stænder. enkelte kvindkb
•
••_' rogli bkolkgi rna ses bland I maengden. Flere og Uere mennesker

strømmer etterhånden ind fra baggrunden, så al salen fyldes.)

EN HOROEH
lill ••! i anden. Bom lian steder pil.

Er du også her Ikveld, Lamstad?

DE» TILTALTE.

Jeg er med vid alle Mkemoder. jc^.

EN HOSSTÅENDE.

De har ila vel tal pibe med, véd jeg?

DEN ANDEN BORGER.

Jagu' har jeg da det. Har ikke De?

DEN TREDJE.

•I<» da. < »^
r

skipper Evensen vilde la' med sig
'•ii svær diger lnr. sa' lian.
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DEN ANDEN BORGEB.

I Inn er gud, Evensen.

(Laller i klyii^i-n.l

EN FJERDE BORGEB
l kommer lil I.

Hor. sig mig. hvad er del for noget, som skal

ga for sig her i kveld?

DEN ANDEN BORGER.

Det er jo doktor Stockmann, som vil holde el

foredrag imod byfogden.

DEN NYKOMNE.

Men byfogden er jo lians bror.

DEN FØRSTE BORGER.

Det er det samme; doktor Stockmann er ikke

ræd. lian.

DEN TREDJE BORGEK.

Men han har jo uret; det .stod i „Folkebudet".

DEN ANDEN BORGER.

Ja, han må visst ha' uret dennegang: for de

vilde ikke låne ham sal hverken i husejerforeningen
eller i horgerklubben.

DEN FØRSTE BOBGEB.

Ikke engang badesalen kunde han få overladt.

DEN ANDEN.

\ej, det kan du vel vide.

EN MAND
i! en anden klynge).

Hvem skal en nu holde med i denne her

sagen. De?
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I N AND] \ M \M>

(sam steds).

Bare pas på bogtrykker Aslaksen, og gør, som
li .in gør.

BILLING

(med en mappe under armen, baner sig »ej gennem mauigden).

Om forladelse, mine herrer! Måtte jeg kanske

la slippe frem? Jeg skal referere for ^Folkebudet".

Tusend tak!

(ban sætter sig vel borde! lil venstre.)

EN ARBEJDER.

Hvem var lian der?

EN ANDEN ARBEJDER.

Kender du ikke han da? Det er jo den Billingen,

som går for Aslaksens avis.

| SKIHSKAI-TEJN HORSTER forer FRU STOlFHANN Og PETRA 111(1 L.
r(Mllieni (Innii

til hejre i forgrunden. ejlif og morten følger med dem.)

HORSTER.

Her havde jeg tænkt familjen kunde sidde;

en slipper så nemt ud her, om der skulde komme

aogel |»å.

i i, r STOCKMANN.

Tiur De da her blir allarm?

HORSTER.

I.n kan aldrig vide — ; niellem så mange men-

Desker -. Men sæt De Dem ganske rolig.

PRTJ STOCKMANN
i ter -il' i

Hvur det var snildl af Dem, at De tilbød Stock-

in.iiin -.ilen.
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HORS1 r.is.

Når ingen anden vilde, så

PETRA

(som også har sat sig).

Og modigt var det også, Horster.

HORSTER.

A, der skulde nu ikke så stort mod lil det,

synes jeg.

(REDAKTØR HOVSTAD Og BOGTBYKKER ASLAKSEN kommer samtidig! n livrr

for sig fremover geniiem mængden.)

ASLAKSEN

(går lien i il iiorstfr).

Er ikke doktoren kommet endnu?

HORSTER.

Han venter derinde.

(Bev.-i-^i-Ue oppe verl doren i l>.iu'u
r
runden.)

HOVSTAD
Hil dilling).

Der har vi byfogden. Ser De!

BILLING.

Ja, Gud døde mig, møder han ikke frem alligevel!

(BYFOGD STOCKMANN lianer sig med lempe vej mellcni ile forsamlede,

hilser høfligt og sliller si;; ved væggen til venstre. Lidt elter kommer

doktor stockmann ind gennem donn til liøjre i forgrunden. Han er

sortklædt, i trakke, med lividt halsterklæde. Enkelte klapper usikkert,

men modi> al' -

1 1 da-inpel hyssen. Det ldir stille. I

I HiKK IR STOCKMANN

llialvliojt).

Hvorledes har du det. Katrine?

FRU STOCKMANN.

Jo, jeg har det godt. (sagtere.) Bliv nu endelig
ikke hidsig, Tomas.
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DOKTOR STOCKMANN.

A. jeg véd link ;it styre mig, du. (ser på sit ur,

stiger op pi forhejningen og bakker.) Klokkrii er el kvarter

«•ver. — og så vil jeg da begynde
—

(tar --il manuskript (rem.)

ISL IKSEN.

Fors! må der vel vælges en ordstyrer.

DOKTOR STOCKMANN.

Nej; del er sletikke nødvendigt.

KOGLE HERRER

(råber).

Jo, jo!

BYFOGDEN.

Jeg skulde også formene, at iler hør vælges en

dirigent.

DOKTOR STOCKMANN.

Men jeg har tillyst dette mode for at hold»' et

foredrag, Peter!

BYFOGDEN.

IJadelægens foredrag turde muligens gi' anled-

ning til divergerende opinionsytringer.

FLERE STEMMER
ifra mengden).

En ordstyrer! En dirigent!

HOVSTAD.

Den almene borgervilje svins at kræve en ord-

styrer.

DOKTOR STOCKMANN

(behersket ).

Nu godl og vel: lad borgerviljen få sin vilje da.
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ASLAKSEN.

Skulde ikke herr byfogden ville påtage sig det

hverv?

THE HERRER

(klapper).

Bravo! Bravo!

BYFOGDEN.

Af flere letforstålige grunde må jeg undslå mig.
Men heldigvis har vi i vor midte rn mand, som jeg
tror alle kan akceptere. Jeg sigter til formanden i

husejerforeningen, herr boglrykker Aslaksen.

MANGE STEMMER.

Ja, ja! Aslaksen leve! Hurra for Aslaksen!

DOKTOR STOCKMANN

(tar sit manuskript og gar ned fra forhejningen).

ASLAKSEN.

Når mine medborgeres tillid kakler mig, så skal

jeg ikke være uvillig
-

(Håndklap og bifaldsråb. aslaksen stiger op pa forhojningen.)

BILLING

(skriver).

Altså — ..herr hogtrykker Aslaksen valgt med
akklamation — "

ASLAKSEN.

Og da jeg nu star på denne plads. må jeg fa

lov til at sige et par kortfattede ord. Jeg er en

stilfærdig og fredsommelig mand. som holder på be-

sindig moderation og på
—

og på moderat besindig-

het!: det véd hver og en. sum kender mig.

MANGE RØSTER.

Ja! Ja da, Aslaksen!
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am IKSEN.

Jeg har i livets og erfaringens .skole lært, at

mådehold er den dvd, sum bader en statsborger
bedsl

BYFOGDEN.

Hør!

VS] IKSEN.

og at sindighed i^ madehold er det, som
samfundel er bedsl tjenl 1 1 1 « -< I også. .leg skulde der-

for henstille til den agtede medborger, som har kaldt

modet sammen, at han beflitter sig på at holde sig
indenfor mådeholdets yrænser.

EN MANI)

(oj)pe ved ilorenl

Mådeholdsforeningens skål !

EN STEMME.

Fy lur fan' da!

MANGE.

Hys. hys!

ASLAKSEN.

Ingen afhrydelser, mine herrer! — Er der nogen,
sum forlanger ordet?

byfogdi:.\.

Ilen- dirigent!

ASLAKSEN.

Merr byfogd Stockmann har ordet.

BTFOGDEN.

I betragtning af det nære slægtskabsforhold, jeg,
Bom formentlig bekendt, star i til den fungerende

badelæge, skulde jeg helst ønsket, ikke at ytre mig
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her i.itlrii. Men min stilling lil badeanstalten og

hensyne! III hyens allervigtigste interesser tvinger

mig lil .il fremsætte et forslag Jeg tor vel suppo-
nere, ;il ikke en eneste af de her tilstedeværende

borgere rinder det onskeligt. al upalidelige og over-

drevne fremstillinger af badets og hyens sanihere

forholde spredes ml i videre kredse.

MANGE STEMMER.

Nej. nej, nej! Ikke det! Vi protesterer!

BYFOGDEN.

Jeg vil derfor foreslå, at forsamlingen ikke til-

steder badelægen at oplæse eller foredrage sin frem-

stilling af sagen.o o

DOKTOR STOCKMANN

(opbrusende).

Ikke tilsteder--! Hvad for noget!

FRU STOCKMANN
i fioster).

lim — hm !

DOKTOR STOUKMANN

(fal Iit sig).

Na; ikke tilsteder altså.

BYFOGDEN.

Jeg har i min redegorelse i „ Folkebudet" gjorl

almenheden bekendt med de væsentligste fakla. så

alle velsindede borgere med lethed kan opgøre sin

dom. Man vil deraf se, at hadelægens forslag,
—

foruden et mistillidsvotum imod stedets ledende

mænd, —
i grunden går ud pa at påbyrde byens

skattepliktige indvånere en ufornøden udgifl afmindst

hundrede tusend kroner.

1
1"\ ilje og nogle piber.)
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\sl V KS] \

(ringer med k I . k '

Silentium, mine herrer! Jeg må få lov al støtte

byfogdens forslag. Del er også min mening, at dok-

torens agitation har en bagtanke. Han taler om
badet; men det er en revolulion, han efterstræber;

han vil lægge styrelsen over i amin' hænder. Ingen
tviler om doktorens redelige bensigter; Gud bevares.

dem kan der ikke være to meninger om. Jeg er

også en ven af folkelig! selvstyre, når det bare ikke

Ridder for dyrt for skatteborgerne. Men det vildr

bli' tilla Idet lier: og derfor så — ; nej Guds dod —
med forlov — om jeg kan va re med doktor Stock-

inaiin dennegang. En kan også kobe guid for dyrt:
det er nu min mening.

(Livlig tilslutning fra alle sider.)

UoVSTAD.

•

Igsfi jeg foler mig opfordret til at gore rede

for min stilling. Doktor Stockmanns agitation lod til

at vinde adskillig stemning for sig i forstningen. og

jeg sløtted den så upartisk jeg kunde. Men så kom
\i undervejr med, at vi bavde ladt os vildlede af

en falsk fremstilling
—

DOKTOR STOCKMANN.

Falsk - !

HOVSTAD.

En mindre pålidelig fremstilling da. Byfogdens

redegørelse har påvist det. Jeg håber, ingen her på
stedet mistenker mit liberale sindelag; ^Folkebudets"

holdning i de store politiske spørsmål er vel kendl

at' enhver. Men jeg har af erfarne og sindige ma-ml

hul. at i rent lokale sager hor el blad gå frem med
en viss varsomhed.
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ASLAKSEN.

Fuldkommen enig med taleren.

HOVSTAD.

Og i den foreliggende sag er det nu aldeles

utvilsomt, at doktor Stockmann har den almene vilje

inn ul sig. Men hvad er en redaktørs første og for-

nemste skyldighed, mine herrer? Er det ikke at

virke i overensstemmelse med sine læsere? Har han

ikke fat ligesom et stiltiende mandat til ihærdigt og
ufortrødent at fremme sine meningsfællers velfærd?

Eller skulde jeg kanske ta' fejl i dette?

MANGE STEMMER.

Nej, nej, nej! Redaktør Hovstad har ret!

HOVSTAD.

Det har kostet mig en tung kamp at hryde
med en mand, i hvis hus jeg i den senere tid har

været en hyppig gæst,
— en mand, som indtil denne

dag har kunnet glæde sig ved sine medhorgeres
udelte velvilje,

— en mand, hvis eneste — eller ial-

fald væsentligste fejl er, at han mere spør' sit hjerte

end sit hode tilrads.

\<m;le spredte rostek.

Det er sandt! Hurra for doktor Stockmann!

HOVSTAD.

Men min pligt imod samfundet hød mig at

hryde med ham. Og så er der et hensyn til, som
driver mig til at hekæmpe ham og, om muligt,

standse ham på den skæhnesvangre vej, han er slåt

ind på; det er hensynet til hans familje
-

DOKTOR STOCKMANN.

Hold Dem til vandledningen og kloaken!
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HOVSTAD.
—

hensynet til lians a^tefælle og hans ufor-

sørgede bern.

HORTEN.

Er det os, det, mor?

FRU STOCKMANN.

Hys!

ASLAKSEN.

Jeg vil altså sætte herr byfogdens forslag under

afstemning.

DOKTOR STOCKMANN.

Behøves ikke! Ikveld agter jeg ikke at tale om
alt det svineriet nede i badehuset. Nej; I skal få

noget ganske andet at hore.

BYFOGDEN

(halvhojt).

Hvad er nu det for noget igen?

EN DRUKKEN MAND

(oppe ved udgangsdoren).

Jeg er skatteberettiget! Og derfor så er jeg

meningsberettiget også! Og jeg har den fulde —
faste — ubegribelige mening, at —

FLERE STEMMER.

Vær stille derborte!

ANDKF.

Han er drukken! Kast ham ud!

(den drukne inand rottes udenfor.)

DOKTOR STOCKMANN.

Har jeg ordet?
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ASLAKSEN
ir iii^-.-r med klokken).

Herr doktor Stockmann har ordet!

DOKTOB STOCKMANN.

Det skulde bare ha' været for nogen fa dage
siden, al inan havde vovet et sligt forsøg, som her

ikveld, på at målbinde mig! Som en love skulde

jeg da lia værget om mine hellige menneskerettig-
heder! Men nu kan det være mig det samme; for

nu har jeg større ting at udtale mig om.

(Mengden treenger sig tæltere sammen om liam. HORTEN kiii kommer

tilsyne mellein ile omstående.)

DOKTOR STOCKMANN

(fortsætter).

Jeg har tænkt og jeg har grublet meget i disse

sidste dage,
—

grublet så mangfoldigt, sa det tilslut

begvndte ligesom at lobe surr i mit hode —

Hm --!

li Y li pGDEN

(hoster),

DOKTOR STOCKMANN.

— men sa fik jeg rede i tingene; da øjned jeg

sammenhængen så grangiveligt. Og derfor star jeg
her iaften. Jeg vil gøre store afsløringer, mine med-

borgere! Jeg vil meddele eder en opdagelse af

ganske anden rækkevidde, end den småting, at vor

vorl sundhedsbadvandledning
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DOKTOB STOCKMANN.

Jeg har sagt, j»i,
r vilde tale om den store op*

dagelse, jeg bar gjort i disse sidste dage,
— den

opdagelse, al alle vore åndelige livskilder ere for-

giftede oi,' at hele vort horgersainfund hviler
|>a løg-

nens pestsvangre grund.

i ORBLØFFEDE RØSTER

ihålvhejt).

Hvad er det han siger?

BYFOGDEN.

En sådan insinuation — !

ASLAKSEN

(med hånden pfi klokken).

Taleren opfordreS til at moderere sig.

DOKTOR STOCKMANN.

Jeg har elsket min fødeby så højt, som nogen
niand kan elske sine unge ars hjemstavn. Jeg var

ikke gammel, da jeg rejste herfra, og afstanden,
aavnel og erindringen kasted ligesom en øget glans
både over stede! og over menneskene.

(Nogle liindklap nji bifaldsråb hores.)

DOKTOB STOCKMANN.

Så gad jeg i mange år inde i en forskrekkelig

afkrog langl der nordpå. Når jeg kom sammen med

nogen af de folk. som leved hist og her mellem

stenrøsene, sa syntes jeg mangen gang, det lunde

været tjenligere for de stakkers forkomne skabninger,
om de bavdé fat en dyrlæge derop istedetfor en
niand som jeg.

[Mumien i sa

HiMilK IIIHKNS BAXLEDI VÆBKEB. VII. 9
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BILLING

|læ£u'>'i- pennen).

Nu har jeg da Gud døde mig aldrig hørt -

MiiVSTAD.

hette er forhånelser imod en agtværdig almue!

DOKTOR STOCKMANN.

Bi bare lidt! jeg tror ikke nogen skal kunne

sige mig pa, at jeg glemte min fødeby deroppe. Jeg
la på æg ligesom en ærfugl; og det, jeg ruged ud,
— det var planen til badeanstalten her.

(Hanriklap og indsigelser.)

DOKTOR STOCKMANN.

Og da så skæbnen endelig langt om længe føjed

det sa godt og velsignet for mig, at jeg kunde
komme hjem igen,

—
ja, mine medborgere, da syntes

jeg ikke jeg havde flere ønsker i verden. Jo, jeg
havde det ønske, ivrigt, utrættelig, brændende at

være virksom til hjemmets og til almenhedens hedste.

BYFOGDEN

(ser hen i luften I.

Måden er noget underlig
— hm.

DOKTOR STOCKMANN.

Og sa gik jeg her og svælged i forblindelsens

lykke. Men igår formiddag,
—

nej, det var egentlig

iforgårs aftes — da abned sig mine åndelige øjne på
vid væg. og det første, jeg fik syn på, det var auto-

riteternes umådelige dumhed —
(Larm, rab og latter, fro stockmann hoster ivrigL)

BYFOGDF..N.

I lerr dirigent !
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ISL UCSEN

(ringi

I kratl at' min myndighed -
!

DOKTOR STOCKMANN.

I>et er småligt at lianer sig i et ord. herr As-
laksen! Jeg mener bare, at jeg kom undervejr med
del Adelige svineri, sum de ledende mænd havde

gjorl sig skyldige i dernede i badet. Ledende mænd
kan jeg ikke udstå for min død; jeg har fat nok
af den slags folk i mine dage. De er som gede-
bukker i en nng træplantning; de gør ugagn over-
alt; de star en fri mand ivejen. hvor han sa snor

og vender sig, og jeg skulde helst se. vi kunde
fa dem udrvddet ligesom andre skadedyr

—
(Uro i salen.)

BYFOGDEN.

Herr dirigent, kan sådanne ytringer (tassere?

ASLAKSEN

(med lianilfii pa klukken).

Herr doktor -
!

DOKTOK STOCKMANN.

Jeg begriber ikke. at jeg først nu har fåt et

rigtig arva gent syn på de herrer; for jeg har dog
næsten dagstøt havt et så ypperligt exemplar for øje
her i byen, min bror Peter, sen i vendingen
og sejg i fordomme —

(Latter, larm og piber. fhu stockmann sidder og hoster.)

ASLAKSEN

Irinjrcr voldsomt).

DEN DRUKNE MAND

(som er kummen ind igen).

Er det mig De sigter til? Ja, for rigtignok
heder jeg Pettersen; men nej så fun' hente mig —

9«
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VREDE STEMMER.

Ud med den drukne mand! På doren med ham!

I M.iiideii kastes tilter ud.)

BYFOGDEN.

Hvem var den person?

EN NÆRSTÅENDE.

Kendte ham ikke, herr byfogd.

EN ANDEN.

Han er ikke her fra byen.

EN TREDJE.

Det skal nok være en lasthandler borte fra —
resten uliorligt.)

ASLAKSEN.

Manden var øjensynlig beruset af bajerøl.
Bliv ved, herr doktor; men beflit Dem endelig på
mådehold.

DOKTOR STOCKMANN.

Nu vel da, mine medborgere; jeg skal ikke

nærmere udtale mig om vore ledende mænd. Der-

som nogen, af det, jeg nys har sagt, skulde indbilde

sig, at jeg vil disse herrer tillivs ber iaften, sa tar

han
fejl,

—
ganske betydeligt feil. For jeg nærer

den velgørende fortrøstning, at efterliggerne. alle

disse gamlinger fra en hendøende tankeverden, de

besorger så ypperligt sig selv tåget afdage; der be-

høves ingen doktors hjælp til at påskynde deres

dødelige afgang. Og det er heller ikke den slags
folk. som er samfundets overhændij,

r st< fare: det er

ikke driii. som er de virksomste til at forgifte vore

åndelige livskilder og til at forpeste grunden under

OS; det er ikke dem, som er sandhedens og fri-

hedens farligste fiender i vort samfund.
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RÅB FliA ALLE KANTER.

Hvem da? Hvem «r det? Nævn «Inn?

DOKTOB STOCKMANN.

Ja, I kan lidt' pa. al jr- skal mevne dem! Fol-

det er Detop den store updagelse, jeg liar gjort igår.

(haver stemmen.) Sandhedens og frihedens farligste fiender

iblandl os, del er den kompakte majoritet. Ja, den

forbandede, kompakte, liberale majoritet,
— den er

det! Nu véd I det.

[Umådelig larm i salen. De Beste skriger, tramper og piber. Nogle
•eldre herrer veksler stjålne ejekasi og lader l il at gotte sig. fru stuck-

mws rejser sig ængstelig; bjlif -morten går truende hen til skole*

gntterne, der ger optøjer. lslaxseh ringer med klokken ng formaner
til ro. BOV8TAD Og BILLING ta,ler begge, men kan ikke hores. Endelig

blir der stilhed.)

ASLAKSEN.

Ordstyreren forventer, at taleren kalder sine

ubesindige ytringer tilhage.

DOKTOB STOCKMANN.

Aldrig i verden, herr Aslaksen. Det er del

store flertal i vort samfund, som berøver mig min
frihed og som vil forbyde mig at ndtale sandheden,

HOVSTAD.

Flertallel har altid retten på sin side.

KILLING.

Og del har sandheden også: Gud døde mig!

DOKTOB STOCKMANN.

Plertallel har aldrig retten på sin side. Aldrig,

siger jeg! Del er én af disse samfundsløgne. sum
en fri, tænkende mand mfl gøre oprør imod. Hvem
er det, som udgør flertallet af beboerne i ei Land?
Er del de kloge h»lk. eller er det de dumme? Jeg
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l.-riikrr. vi l*;ir være enige om, ;il duininc mennesker
er tilstede i en ganske forskrekkelig overvældende

majoritel rundt omkring på ilen hele vide jord. Men
det kan da vel, for fanden, aldrig i evighed være

ret, al de dumme skal herske over de kloge!

1 1 i nu <r_' skrig.)

DOKTOB STOCKMANN.

Ja, ja; I kan nok overskrige mig; men I kan

ikke modsige mig. Flertallet har magten — des-

værre
;
men retten har del ikke. Retten bar

jeg og de andre få, de enkelte. Minoriteten har

altid retten.

(Stor larm igen.)

HOVSTAO.

Haha; doktor Stockmann er altså ble't aristo-

krat siden iforgårs!

DOKTOR STOCKMANN.

Jeg har sagt, at jeg ikke gider spilde et ord

på den lille, trangbrystede, stakandede flok. som

ligger agterud. Med dem har det pulserende liv

ikke henger noget at bestille. Men jeg tænker pa
de få, de enkelte ihlandt os, som har tilegnet sig
alle de unge, fremspirende sandheder. Disse mænd
står ligesom ude mellem forposterne, så langt frem-

skudt, at den kompakte majoritet endnn ikke har

rukket did, —
og der kæmper de for sandheder,

som endnu er for nybårne i bevidsthedens verden

lil at ha' fat noget flertal for sig.

lloVSI AD.

Nå, så er doktoren ble't revolutionsmand da!

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, så pine død er jeg sa. herr Hovstad! Jeg

agter al nøre revolution imod den løgn. at flertallef
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sidder inde med sandheden. Hvad er del for sand-

heder, >"in Qertallel plejer (lokke sig om? Del er

de sandheder, som er så vidt tilårs, al de er
pfi

vcjcn til ;it bli' afiældige. Men når en sandhed er

lil. 'i sfi gammel, så er den også på gode veie til

at Mi' en løgn, mine herrer.

i Latter og udtrj k af dåd.)

DOKTOR STOCKMAW
•la

ja,
Me kan tro mig, om De vil; men sand-

hederne er -lei ikke nogen sådanne sejglivede Metu-

salemmer, som folk bilder sin ind. En normalt

byggel sandhed lever - lad mig sige
—

i regelen
en 17 18. højst 20 år; sjelden længer. Men slige

alderstegne sandheder er altid forskrækkelig skind-

magre. Og alligevel er det forst da. at flertallet til-

sig ifærd med dem og anbefaler dem til samfundel
som sund åndelig lode. Men der er ikke stor nærings-
værdi i den slags kost. kan jeg forsikre jer; og det

nia jei: gom læge forstå. Alle disse flertals-sandheder

er at sammenligne med fjorgammel spegemad: de er

ligesom harske, ulne, gronsaltede skinker. Og derai

kommer al den moralske skørbng. som grasserer
riinilt om i samfundene.

VSLAKSEN.

Del forekommer mig, at den ærede taler skejer
vel langt ud fra tekslen.

BYFOGDEN.

Jeg må i det vesentlige liltræde dirigentens

mening.

DOKTOR STOCKHArfN.

Nej, men jeg tror du er renl gal, Peter! Jeg
holder mig jo så tæl ind til teksten, som jeg kan.

For det. jeg \il tale om. det er jo netop det, at
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al del er den. siger jeg, sum forgifter vorr ånde-

lige livskilder og forpester granden muler os.

HOVSTAD.

( )g det gor tolkets store frisindede Qertal, fordi

det er sindigt nok til bare at hylde de sikre og

godkendte sandheder?

DOKTOB STOCKMANN.

Ak, min snille herr Hovstad, snak ikke om
sikre sandheder! De sandheder, som massen og

mængden godkender, det er de sandheder, som for-

postfægterne holdt for sikre i vore bedstefædres dage.

Vi forpostfægtere. som lever nutildags, vi godkender
dem ikke længer; og jeg tror sletikke, der er nogen
anden sikker sandhed til, end den. at intet samfund

kan leve el sundt liv på slige gamle margløse sand-

heder.

HOVSTAD.

Men istedetfor at sla her og tale sådan lien i

det blå, så kunde det være morsomt at lå hore,

hvad det er for nogen gamle marglose sandheder,

vi lever på.

(Tilslutning fra Qere kanter.)

DOKTOR STOCKMANN.

Å, jeg kunde regne op en hel hoh af sligt

noget styggetoj; men for det første vil jeg holde

mig til én godkendt sandhed. som igranden er en

fæl logn, men som allikevel bade herr Hovstad

og „Folkehudet" og alle .. Folkebudetu
s tilhængere

lever pa.

HO\ >i \|i.

Og det er
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DOKTOR STOCRMANN.

Det er den lære, som I har tåget i arv fra

forfedrene og som I tankeløst forkynder både vidt

ui: 1'inll. — den låre. al almuen, hoben, massen, er

folkets kerne, — at den er folket selv, — at menig-
mand, al «lisse ukyndige og ufærdige i samfundet,

har den samme rei lil at fordømme og godkende,
til al styre Og rade. som de enkelte åndeligt for-

iieiniue personligheder.

BILLING.

Nu har jeg da, Gud døde mig —

HOVSTAD

(samtidigt, rader).

Borgere, lag mærke til dette her!

FORBITTREDE STEMMER.

Hoho, er ikke vi folket? Er det bare de for-

nemme, som skal styre!

I N AKUEJDER.

LJd med den manden, som står og snakker så!

ANDRE.

Hiv ham
pfi porten!

EN BORGER

(skriger).

Tud i luren, Evensen!

(Vvldige lurtoner høres; piber og rasende larm i Baien.)

DOKTOR STOCKMANN
(nai- ^InJLMi liar lagl sig DOget).

Men sa vær «la rimelige! Kan I da ikke tåle

at høre sandheden.-, røst for én gangs skyld? Jeg

forlanger jo sletikke, at I allesammen straks |>a timen
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skal være enige med mig. Men jeg havde jo rigtig-

Qok ventet, al herr Hovstail vilde gi' mig ret, når

han bare fik summet sig lidt. Herr Hovstad gør jo

fordring på at vare fritænker —

DSENDE SPØRSMÅL

(dæonpet).

Fritænker, sa' han? Hvad? Er redaktør Hov-

stad fritænker?

HOVSTAD

(
r; i lier).

Bevis det, doktor Stockmann! Når har jeg sagt
det på tryk?

DOKTOB STOCKMANN

itænker sig om).

Nej, det har De død og plage ret i;
— den fri-

modighed har De aldrig havt. Nå, jeg vil såmænd
ikke sætte Dem i kattepine, herr Hovstad. Lad det

være mig selv. som er fritænkeren da. For nu vil

jeg af naturvidenskaben gøre det indlysende for jer

allesammen, at „Folkebudet" trækker jer skammelig
efter næsen, når det fortæller jer, at 1, at almuen,

at massen og mængden er folkets rette kerne. Det

er bare en avisløgn, ser I! Almuen er ikke andet

end det råstof, som folket skal gøre folk af.

(Knurren, latter og uro i salen i

DOKTOR STOCKMANN.

.la. er det da ikke så del går til i hele den

øvrige levende verden? Hvilken forskel er der ikkr

mellem en kultiveret og en ukultiveret dyrefan tilje?

Se hare på en gemen hondehøne. Hvad kødværdi

har slig en forkrøhlet hønseskrot? Del er ikke stort,

det! Og hvad er det for >lags æg den lægger? En

oogenlunde ordentlig krake ••Iler korp kan \;rrpe
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omtrent ligesa u- |,- ;t'g.
Mm lag sa fur jer en

kultiverel spansk eller japanesisk høne, eller tag en

fornem fasan eller kalkun:
jo,

da ser I nok for-

skellen! ( >g sa vil jeg [nevne liundene. som vi

mennesker er så overmåde nær i slægl med. Tank

jer
nu forst en simpel almuehund, —

jeg vil sige,

slig en ækkel, ragget, pøbelagtig koler, sum bare

render gadelangs og sviner lms\ algene til. Og >lil

sa koleren sanuiien med en pnddelluind, som gennem
flere slægtsled stammer fra et fornemt Ims. hvor den

har fal lin føde og havt anledning til at hore har-

moniske stemmer og musik. Trur 1 ikke. al kraniet

hos puddelen er ganske anderledes udviklel end hos

køteren? Jo, det kan I lide på! Det er slige kul-

tiverte puddelhvalpe ,
sum gøglerne afretter til at

gøre de allerutroligste kunststykker. Sligt nogel kan

en gemen bondekøter aldrig lære, om den så stud

på sit hode.

(Larm nu lejer høres rund) omkring.)

EN BORGEK

(råber).

Vil De nu gorc OS til humle også?

EN ANDEN MANI'.

Vi er ikke dyr, herr doktor!

DOKTOR STOCKM \NV

Jo så min sæl og salighed er vi dyr. far! Vi

er mi gude dyr. allesammen, sum nogen inand vil

forlange. Men fornemme dyr tindes der rigtignok
ikke mange af iblandt os. A. der er en ganske for-

skrækkelig afstand mellem puddelmennesker og koter-

mennesker. Og det er del løjerlige ved lingen, ,-it

redaktør Huvstad er ganske enig med mig. sålænge
talen er om de firbenede dyr

—
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HO\ STAD.

.I.i, lad dem gå for dem de er.

DOKTOR STOCKMANN.

.la vel: men såsnar! jeg udvider luven til de

tobenede, så stopper herr Hovstadop; sa tør han

ikke mene sine egne meninger l.rn-n. ikke tænke

sine egne tanker tilende; så stiller han hele læren

på hodet og forkynder i „Folkebudet", at hondehanen

og gadekøteren
— det er just de rigtige praglexem-

plarer i menageriet. Men slig går det altid, så henge
det almueagtige sidder i kroppen på en, og så længe
en ikke har arbejdet sig ud til åndelig fornemhed.

HOVSTAD.

Jeg gør ikke fordring på nogen slags fornemhed.

Jeg stammer fra simple bønder; og jeg er stolt af,

at jeg har min rod dybt nede i den almue, som

her forhånes.

M VNfiE ARBEJDEIiE.

Hurra for Hovstad! Hurra, hurra!

DOKTOR STOCKMANN.

Den slags almue, som jeg taler om. den findes

ikke dybt nede alene: den kryr og mylrer rundt

omkring os, lige op til samfundshøjderne. Se

bare på jeres egen, pene. pyntelige byfogd! Min

bror Peter er såmænd så god en almuesmand, som

nogen. der går i to sko —
(Latter og hyssen.)

BYFOGDEN.

Jeg protesterer mod deslige personlige henvis-

ninger.
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DOKTOR STOCKMAim

(uforstj rre) i.

og del er han ikke fordi lian, ligesom jeg,

stammer oed fra en gammel, fasl sjørøver nede IVa

Pommern eller deromkring,
—

ja,
for det gør vi —

UYFOODEN.

Absurde traditioner. Benægtes!

DOKTOR STOCKMANN.

— men lian er det, fordi han tænker sine fore-

sattes lanker og fordi han mener sine foresattes

meninger. De folk, som det gør, de er åndelige

almuesmænd; se, derfor er min stadselige hror Peter

så forskrekkelig lidet fornem igrunden,
—

og følgelig

Også så lidet frisindet.

BYFOGDEN.

Herr dirigent
—

!

HOVSTAD.

Så det er de fornemme, som er frisindede her-

tillands? Det var en ganske ny oplysning.
(Latter i forsamlingen.)

DOKTtin STOCKMANN.

Ja, del liorer også med til min nye opdagelse.

Og der liorer også det med, at frisind er omtrent

præcisl det -amm. som moralitet. Og derfor så siger

at det er rent uforsvarligt af ..Folkebudet", når

del dag nd og dag ind forkynder den vranglære, at

det er massen og mængden, den kompakte majoritet,

som sidder inde med frisindet og moralen, — og at

laster og fordærvelse og alskens åndeligf svineri, det

er ooget, som siver ml af kulturen, ligesom alle

uhumskhederae Biver aed til badet fra garverierne

oppe i Melledalen!

iLiirin og afbrydelBer.)
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DOKTOB STOCKMAJRN

(uforstj rret, ler i sin ivrighed ).

Og endda så kan dette samme „Folkebudet
a

præke om, .il massen og mængden skal lottes oj> til

højere livsvilkår! Men, i pokkers skind og ben,

dersom „Folkehmlet"'s lære holdt slik, så vilde jo

det, al løfte massen, være akkurat det samme, som
at vippe den lige lukt ind i fordærvelsen ! Mon hel-

dig i.- >a er det bare en gammel arvtagen folkeløgn,

dette, al kulturen demoraliserer. Nej, det er for-

dummelsen, fattigdommen, styghed over livsvilkårene,

som forretter den fandens gerning! I et hus. hvor

der ikke luftes og fejes gulv hver dag ; min hustru

Katrine påstår, at gulvet hør skylles også: men det

kan der nu disputeres om; oå, i et sligt hus,

siger jeg, der mister folk inden en 2— 3 år evnen

I il al tænke og handle moralsk. Mangel på surstof

afkræfter samvittigheden. Og det er nok svare knapt
med surstoffet i mange, mange huse her i hyen,
lader det til, siden hele den kompakte majoritet kan

være samvittighedsløs nok til at ville bygge byens

opkomst på et hængedynd af løgn og bedrag.

ASLAKSEN.

En sa grov beskyldning må ikke udslyngo mnd
el hell borgersamfund.

EN HERKE.

Jeg henstiller til dirigenten at ta' ordet fra

taleren.

IVRIGE RØSTEH.

Ja, ja! Det er rigtigt! Ta' ordet fra ham!

DOKTOB STOCKMANN

(opbrusende).

Så skriger jeg sandheden ml på alle gadehjorner!
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Jeg skriver i udenbys aviser! Hele [andel skal la

vide, hvorledes del her er fal !

BOVSTAD.

I >< t huler næsten til, al doktoren har til hensigt
at odehegije hven.

IxiKlHi; STOCKMAN.N.

.la, sa meget holder je^ al' min fodehy, at jeg
heller vil ødelægge den end se den blomstre op på
en løgn.

ASLAKSEX.

Det er stærkt sagt.

1 1. .Hin nu- piber. KHi btockmahh hoster forgæves; doktoren hører det

ikke lenger.)

BOVSTAD

(råber under larmen).

Den mand må være en horgerfiende, som kan

ville odelægge et helt samfund!

DOKTOR STOCKMANN
li -.ligende ophidselse).

Der ligger ingen magt på, at et lognagtigt sam-

fund odekeirges! Det hor jævnes med jorden, siger

jeg! Udryddes som skadedyr bør de, alle de, som
lever i løgnen! I forpester hele landet tilslut; I

hri nger det derhen, at hele landet fortjener at lægges
ode Og kommer det så vidt. da siger jeg af mit

folde inderste hjerte: lad hele landet lægges øde;

lad hele dette folk udrvddes !

EN MAND
li mængden).

Det er al snakke som en ren folkefiende!

BILLING.

Der [ød, Gud dode nii^, folkets rost!
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HELE MÆNGDEN

(diriger).

Ja, ja, ja! Han er en folkefiende! Han hader

sit land! Han hader liele folk» I !

ASLAKSEN.

Jeg er både som .statsborger og som menneske

dylit ivstet ved hvad jeg her har måttet høre på.
Doktor Stockmann har afsloret sig på en made, som

jeg aldrig havde droinf om. Jeg må desværre tiltræde

den mening, som nys blev udtalt af agtværdige

borgere; og jeg holder for, at vi bor gi' denne me-

ning ndtryk i en resolution. Jeg foreslår folgende:

„ Forsamlingen udtaler, at den anser badelægen,
doktor Tomas Stockmann tor en folkefiende".

(Stormende hurraråb og bifald. Mange slår kreds om doktoren og.piber
iniod ham. fru stockmann og petbjJ har rejst sig. morten og ejlif

slås med de andre skolegutter, som også har pebet. Nogle voksne skiller

dom ad.)

DOKTOR STOCKMANN
ltd piberne).

A. I dårer, som I er,
—

jeg siger jer, at -

ASLAKSEN

(rinu
T'Ti

Doktoren har ikke ordet længer. En formelig

afstemning bør fmde sted; men for at skåne person-

lige følelser bør det ske skriftligt og nden navn.

Har De noget rent papir, herr Billing?

BILLING.

Her er bade blåt og lividl papir
—

A-I.AKSEN
l>liuer nedi.

Det er bra'; på den vis går det fortere. Klip

istykker
—

; se sa, ja. (tilforsamlingen.) Blåt betvder
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in
-j: hvidl betyder ja.

-\<^ vil sch ga omkring og
samle stemmerne

BTVOQDiM forlader Baien. *ai iksm og al par andre bobobri går med

papirstykkerne i liatfT- omkring i foraamliDgen.)

EN HERRE

(til HO\ -I Mil.

Hvorlcilo er ild fal med doktoren, De? Hvad
skal en tænke om sligt?

HOVSTAO.

De véd
jo,

hvor fremfusende han er.

i \ WltEN HERRE
I lil lill I IMil.

Hor: De vanker jo der i huset. Har De mærket

om manden drikker?

BILLING.

Jeg véd, Gud døde mig, ikke hvad jeg skal sige.

Toddyen er altid |»å bordet, når der kommer nogen.

EN TREDJE HERRE.

Nej, jeg
tror heller, han er forrykt iblandt.

DEN FORSTE HERRE.

Ja. mon der ikke er nogen arvelig galskab i

Eamiljen?

BILLING.

Det kan s'gu gerne være, del

EN FJERDE HERRE.

Nej, del er hare pure ondskaben, er det; det

er havn over et eller andet.

BILLING.

lian talte rigtignok en af dagene om gagetillæg;
men det lik han da ikke.

in muk IMBJtB BAMLEDI itKKi.h. VII. Kt



146

AI.T.E HERRERNE

(istemmer).

Ali,-i: da er del jo lei at forstå!

DEN DRLKNE MAND

(inde i mængden).

Jeg vil ha* en blå en. jeg! Og så vil jeg ha"

en hvid en også !

o
< > 1 1 I \ -

RÅB.

Der er den drukne mand igen! Ud med ham!

MORTEN KIIL

; mer sig doktoren).

Nå, Stockmann, ser De nu, li vad der kommer

1 1,| af sligt noget abespil?

DOKTOR STOCKMANN.

Jeg har gjort min skyldighed.

MORTEN KIIL.

Hvad var det, De sa' om garverierne i Mølle-

dalen?

DOKTOR STOCKMANN.

Det horte De jo; jeg sa', al del var fra dem

alt griseriet kom.

MORTEN KIIL.

Fra mit garveri også?

DOKTOl! STOCKMANN.

Desværre, Deres garveri er nok det allerværste.

MORTEN KIIL.

Vil Do sætte del på tryk i aviserne?

DOKTOR STOCKMANN.

Jeg stikker ingenting under stol.
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MORTEN Kill..

Det kan bli' Dem dyrt, det, Stockmann.

(ban gar.)

in ill' BERRE

(gar hen lil horster, hilser ikke på damerne).

Na. kaplfjn. De låner altså Deres lm- ud lil

folkefiender?

HORS1 ER.

Jeg tænker, jeg kan gøre mrd min ejendom,
h\ad jeg vil. herr grosserer.

GROSSEREREN.

Så har De vel ikke no^et imoil. at jeg gør det

samme med min.

HORSTER.

1 1 vad mener grossereren?

GROSSEREREN.

[morgen skal De hore fra mig.

(han vender sig og går. i

PETRA.

Var ikke det Deres reder, Horster?

HORSTEU.

Jo, del var grosserer Vik.

ASLAKSEN
i I Btemmesedlenie i hånden, stiger op på forhøjningen og ringer).

Mine herrer, må jeg gøre Dem bekendt med
udfaldet. Med alle stemmer imod én —

i.n FNGRE iikhre.

Den ene er den drukne mands!

rn
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ASLAKSEN.

Med alle stemmer imod en beskænkel mands har

denne I >< >iL;<'ii"( us.i tnliii^ nkhrnl hadekviren. doktor

Tomas Stockmann for <'ii folkefiende, iråb og bifaids-

tegn.) Leve vorl gamle hæderli^e hor^ersamfnnd! (atter

bifaidsråb i Leve vor dygtige og virksomme byfogd,
som så lojall

har undertrykl blodets røst! (hurra.)

M i . « 1 <
>

t er hævet.

ilian stiger ned.)

BILLING.

Leve dirigenten!

HELE MÆNGDEN.

Hurra for bogtrykker Aslaksen!

DOKTOR STOCKMANN.

Min hat og min trakke. Petra! Kaptejn. har

De plads for passagerer til den nye verden?

HORSTER.

For Dem og Deres skal der skades plads. herr

doktor.

DOKTOR STOCKMANN

(mens petba hjælper ham frakken på).

Godt. Kom. Katrine! Kom. gutter!

(han tar sin hustru under armen.)

FIU : STOCKMANN

(sagte).

Snille Tomas, lad os Lia bairvejen.

DoKToli - ini;K\IANN.

Ingen bagveje, Katrine, (med hævei røst) 1 skal få

høre fra folkefienden, før han ryster støvet al' sine

lodder! deg er ikke så godslig som en viss person:

jeg siger ikke: jeir tilgiver eder; thi l ved ikke.

hvad I gør.
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VSLAKS1 N

• •i i.

Del er <mi bespottelig sammenligning, doktor

Stockmann !

BILLING.

Dei er, Gud dø —
. Slig! er drøjt at høre

pfi
for <'ii alvorlig mand.

EN GROV STEMME.

I

>g så truer han også '.

OPHIDSENDE RÅB.

Lad os slå ruderne iml Ims h.iin! Dvn ham i

fjorden !

EN MANI)

(i iniiiijil.il |.

Blas i hiren, Evensen! Tud, tud!

[Lurtoner, jiili.
r i>t: \ilde skri;; Doktoren gar med sine mod udgangen.

bobsi i a baner * ej for dem.)

HELE MÆNGDEN
(hyler elter ile Imrtu&ende).

Folkefiende! Folkefiende! Folkefiende!

RILLING,

(idel han ordner sine notitaer).

Nej Gud dode mig, <»m jeg vil drikke todd)
Stockmanns ikveld!

(De roreamlede stimler mod udgangen; larmen forplanter sig udenfor;
fra gaden børes r&bet: „Folkefiendel Folkefiende !"|
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Iimiktor STOCKMANN3 arbeidsværelse. Boghylder og skabe med forskel-

lige præparater langs væggene. 1 baggrunden nr udgaDg lil forstuen; i

forgrundfii lil venstre dor til dagligstuen. På væggen til hojre er to

vinduer, hvori alle ruderne er knuste. Midt i værelset star doktorens

skrivebord, bedækket med bøger og papirer. Værelset er i uorden. Det

er formiddag.)

(noKTOR STOCKMANN, i slåbrok og tøfler "i; med kalot, står knunbojet og

rager med en paraply under et at skabene; tilsidst haler han en sten

frem. I

DOKTOR STOCKMANN
(taler genoem den åbne dagligstuedør).

Katrine, her fandt jeg en til.

FRU STOCKMANN
linde i dagligstuen).

Å, du rinder visst en hel del endnn.

DOKTOR STOCKMANN
stenen lien iil en hoh andre på bordet).

De stenene skal jeg gemme som en helligdom.

Ejlif og Morten skal få se på dem liver dag, og når

de er ble't voksne, skal de få dem i arv efter mig.
under en bogbylde.) Har ikke - livad fanden heder

hun nu, — hun, tøsen,
- har hun ikke været efter

glasmesteren endnu?
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FRI STOCKMANN

(kom r ind).

Jo, iii«'ii han svarte, han vidste ikke, <»m ban

kunde komme idag.

DOKTOR STOCKMANN.

Du skal gerne se, han tør ikke

FRI STOCKMANN.

Nej, Randine trode også, lian tør ikke for na-

boerne. (taler ind i dagligstuen.) Hvad er det du vil, Ran-
dine? Nå så. (går ind og kommer straks tilbage.) Her er et

brev til dig, Tomas.

DOKTOR STOCKMANN.

Lad mig se. (åbner det og læser.) Ja så.

FRU STOCKMANN.

Hvem er det fra?

DOKTOR STOCKMANN.

Fra husværten. Han siger os op.

FRL" STOCKMANN.

Er det virkelig sandt? Han, som er så skik-

kelig en maud —

DOKTOR STOCKMANN
(ser i brevel I.

Han tør ikke andet, siger han. Han gør det

nødig; men lian tør ikke andet — for sine med-

borgere8 skyld
- af hensyn til den offentlige mening— er afhængig
— tør ikke støde visse formående

mænd for bodel

FRU STOCKMANN.

Der kan du bare se, Tomas.
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DOKTOR STOCKMANN.

Ja, ja, jeg ser det nok; de er fejge, allesam-

men, her i byen; intet menneske tør nogel af hen-

syn lil alle de andre mennesker, (siænger brevei p& bordet)

Men det k;in jo være os det samme, Katrine. Nu

rejser vi til den nye verden, og så —

FRU STOCKMANN.

Ja men, Tomas, er det rigtig ve] betænkt, dette

med at rejse?

DOKTOR STOCKMANN.

Skulde jeg kanske bli' her, hvor de har sat

mig i gabestokken som en folkefiende, brændemærkei

mig, slåt mine vinduer istykker! Og vil du se her,

Katrine; de har revet en flænge i mine sorte buxer

også.

FRU STOCKMANN.

A nej da : og det er de hedste du har!

DOKTOR STOCKMANN.

En skulde aldrig ha' sine bedste buxer pa. når

en er ude og strider for frihed og sandhed. Ja, jeg

bryder mig ikke så stort om huxerne, skønner du;
for de kan du altid snurpe sammen for mig. Men
det er det, at mobben og massen vover at gå mig
ind på livet, som om de var mine ligemænd,

— det

er det. som jeg ikke kan fordøje for min død!

FRU STOCKMANN.

Ja, de har været svært grove imod dig her i

byen, Tomas; men behøver vi da at rejse helt nd

af landet for det?

DOKini: STOCKMANN.

Tror du kanske ikke plebejerne er likeså muse-

vise i de andre byer sum her? Å jo, du, det blir
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nok omtrenl hip som hap. Nå, skidt; lad køterne

glæfse; del er ikke del værste; <l«'t værste er, al

all<' mennesker er parti-trælle hele landet udover.

Ikke IV .r det, del er kanske ikke ligere i det fri

vesten heller: der grasserer jo også den kompakte

majoritet og <len liberale offentlige mening og alt det

andet djævelskab. Men forholdene er storslagne der,

ser du; de kan dræbe, men de sejgpiner ikke; de

klyper ikke en tVi sjæl med skruestikker ligesom

herhjernme.
< >g i nodsfald så kan en jo holde sig

lindal', (går henad gulvet) DerSODQ jeg bare vidste, hvor

der var en urskog eller en liden sydhavso at få

kohl for en liillig pris

FRI STOI KM \NN.

Ja men gutterne da, Tomas?

DOKTOR STOCKMANN
i standser)

Hvor du er underlig. Katrine! Vilde du heller,

at gutterne skulde vokse op i et sligt samfund som
vorl? Du så jo selv igaraftes, at halvparten af be-

folkningen er bindegal; og når den anden halvpart
ikke har mistet forstanden, sa er det, fordi de er

fæhunde, som ikke har nogen forstand at miste.

FRU STOCKMANN.

Nej men. snille Tomas, du er da også så ufor-

sigtig i din inuiid.

DOKTOR STOCKMANN.

Na! Eir del kanske ikke sandt. hvad jeg siger?
vender de ikke op og md pa alle hegreher? Rører

de ikke ret og urel sammen i én vælling? Kalder de

ikke alt det for løgn. som jeg véd er sandhed? Men
det aller ravgaleste er, at her går voksne liberale

mennesker omkring i hobetal og indbilder både sig
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selv og andre, ai de i r frisindede! Skulde du ha'

hort
sligt, Katrine!

FRU STOCKMANN.

Ja, ja, det er vissl rent galt, men —
(petba kommer ind fra dagligstuen.)

FRU STOCKMANN.

Er du alt kommen fra skolen nu?

PETRA

Ja; jeg er ble't opsagt.

FRU STOCKMANN.

(

)|»sagt!

DOKTOR STOCKMANN.

Du også !

PETRA.

Fru Busk sa' mig op; og så syntes jeg, del

Aar bedst, jeg gik sti aks.

DOKTOi: STOCKMANN.

Det gjorde du. min sæl, rei i!

FRU STOCKMANN.

Hvem skulde da tænkt, at tru Busk var et så

slet menneske!

PETRA.

A. mor, fru Busk er såmænd ikke slet; jeg så

tydeligt, hvor ondt det gjorde hende. Men hun turde

ikke andet, si' hun: og så blev jeg opsagt.

DOKTOR STOCKMANN

(lei i i- bændei
o

i lun turde ikke andet, hun, heller! A, det er

dejligt.
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FRI 8T0< KM ANN.

Å nt'j. efter de fæle spektakler Igåraftes, så —

ri TRA.

Del var ikke det alene. Nu skal du bare

børe, tar!

DOKTOR STOCKMANN.

Na da?

Fru Busk viste miir ikke mindre end tre breve,

som hun bavde fat imorges
—

DOKTOR STOCKMANN.

Uden navn vel?

PETRA.

Ja.

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, for de tor ikke \o\e navnet, Katrine!

1'ETRA.

Og i to at' dem stod der, at en herre, som

vanker her i huset, havde fortalt i klubben inat, at

jeg havde sådanne overmåde frie meninger om for-

skellig<- ting
—

DOKTOR STOCKMANN.

<

lg det nægted du da vel ikke t'or'.
J

III RA.

Nej, det kan du y> vide. Fru Husk bar selv

temmelig tri meninger, når \i er på tomands-

band: im-n da nu dette var kommel uil om mig, så

turde hun ikk<- b< holde mig.
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I RI STOCKMAFTN.

(

>g tænk,
— del er en, som vanker hor i huset!

Der ser du, hvad du har lnr din ^.r.stfrihed, Tomas.

DOKTOR STO( KMANN.

Sligt griseri vil vi ikke leve i længer. Pak ind

så furt du kan. Katrine: lad os komme væk jo for

jo heller.

fru stock\i\n\.

Vær stille; jeg synes, der er nogen ude i gangen.
Se efter, Petra.

PETRA
i.ilint-r døren).

Å, er det Dem. kaptejn Horster? Vær så god

og kom ind.

kaptejn nons 1 1 i;

(fra forstuen)

Goddag. Jeg syntes, jeg malte indom og høre

hvorledes det står til.

DOKTOR STo<: KM ANN

(ryster hans hånd).

Tak; det var rigtig snildt af Dem.

FRU STOCKMANN.

Og tak, fordi De hjalp os igennem, kaptejn
Horster.

ri i RA.

Men hvorledes slåp De sa hjem igen?

HORS l KR.
O

A jo, det gik: jeg har jo så temmelige kræfter;

og de folk er mi mest for .il bruge munden.
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DOK rOB STOCKMANN.

Ja, er del Ikke mærkeligt, l><\ med denne svin-

agtige fejgheden? Kom, ber skal jeg vise Dem ooget!

Se, ber ligger ;ille stenene, sum d*e he^ ind til os.

>« hare pa «Inn! Dor er. min sæl, ikke mere end

l«. ordentlige, digre kampestene i hele haugen: resten

er ikke andel end puksten, rent småpluk. Og
.India så stud d<> derude oi; skråled og svor

|>a.
at

de vilde sla mig fordærvet; mon handling hand-

ling nej,
dot ser en ikke sturt til her i hyen!

HORSTER.

Det var nu også det hedste for Dem denne

gang, herr doktor.

DOKTOR STOCKMANN.

Visst var «let så. Men det er ærgerligt allige-

v.l: for kommer det engang til et alvorligt, lands-

vigtigl båndgemæng, så skal De se, den offentlige

oing vil være fur at ta' benene på nakken, og så

-al I «r den kompakte majoritet tilskogs som en saue-

flok, kaptejn Horster. Det er det, som er sa sørge-

ligt at tanke pa: det gør mig sa inderlig ondt

Nej, men for fanden, igrunden sa er det jo hare

«liiiiih.-der, dette her. Har de sagt. at jeg er en

folkefiende, så lad mig være en folkefiende da.

FRU STOCKMANN.

Det blir du såmænd aldrig, Tomas.

DOKTOR STOCKMANN.

Del -kal «lu sletikke hande pa. Katrine. Et

Btygl ord kan virke som et knappenålsrisp i lungen.

Og dette fordømte ord — : jeg kan ikke bli' del kvit:

del har sal sig fasl her under hjertekulen: det ligger

Og graver «i- suger likesinn sure safter. Og det

hjælper «ler inyen magnesia imod.



I 58

11 IRA.

Pyt: du skal hare le af dem, far.

HORSTER.

Folk kommer nok engang på andre tanker, herr

doktor.

FRU STOCKMANN.

Ja, Tomas, det kan du være så sikker på, som
du .star her.

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, kanske når det er forsent. Men så kan de
ha' det så godt! Så kan de gå her i sit griseri og

angre pa, at de har drevet en patriot i landflygtig-
hed. Når sejler De, kaptejn Horster.

HORSTER.

Hm, — det var egentlig det, jeg kom for at tale

med Dem om —

DOKTOT: STOCKMANN.

Nå, er der kommet noget ivejen med skihet?

HORSTER.

Nej; men det blir nok sa. at jeg ikke går med.

PETRA.

De er da vel ikke hle't opsagt?

HORSTER

(smiler).

Jo, jeg er rigtignok det.

PETRA.

De også.

FRU STOCKMANN.

Der ser du bare, Tomas.
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DOB rOH STOCKMANN.

1 '_ del for sandhedens skyld! Å, dersom jeg
liavilf kunnet tænki mig oogel sligt

—

HORST] i .

Det skal De ikke ta* Dem videre nær af; jeg
Onder nok en post hos et eller andel udenbys rederi.

DOKTOR STOI KMANN.

Og det er denne grosserer Vik. — en formuende
niau.l. uberoende af alle og enhver --! Tvi, for

fanden !

HORS1 ER.

II an er ellers ganske retsindig; og han sa' selv,
han vilde gerne ha' beholdt mig. hvis han bare
turde —

DOKTOR STOCKMANN.

-Men han turde ikke? Nej, det forstar sig!

HORSTER.

Det er ikke så grejt. sa' han. når en horer til

el parti
—

DOKTOR STOCKMANN.

Det var et sandt ord af den hædersmand. Et

parti, der er ligesom en kødkværn, det; det maler
alle hoderne sammen til en -rod: og derfor sa blir

de også grødhoder og kodhod.-r. alle ihob!

FUL' STOCKMANN.

Nej, men Tomas da!

I 'Ei i; \

itil IIOIISTER).

rlavde De han- ikke fulgl os hjem, sfi kanske
ikk.- det var kommet så vidt.
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HORS i il;.

Jeg angrer ikke på «let.

rri R \

(rækker bani hånden).

Tak for det!

UoiisTER

{III doktoren).

Og sa var det det. jeg vilde sige, at når I ><

endelig vil rejse, så har jeg tænkt pa et andei rad —

DOKTOR STOCKMANN.

Det var bra'; bare vi kan komme fort afsted

FRC STOCKMANN.

livs; banked det ikke?

PETRA.

Det er visst onkel.

DOKTOR STOCKMANN

Aha! (råber.l Kom ind!

FRU STOCKMANN.

Snille Tomas, lov mig nu endelig

(byfogd stockhann ko ier fra forstuen.)

BYFi IGDEN

li døren).

Å, du er optaget. .la. sa vil jeg heller

DOKTOR STOCKMANN.

Nej, oej; kom du hare.

BYFOGDEN.

Mon jeg ønsked at tale mod dig under fire øjne.
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i i,i 8T0( km \tm.

Vi skal ir.i ind i dagligstuen sålænge.

HORSTER.

'

>g jeg vil komme rjm siden.

DOKTOR STOCKM INN.

Nej, gå De ind med, kaptejn Horster; jeg mfl

fil vidt' na-iain ti- hrsked —

HORSTER.

Ja, ja, så \ enter jeg da.

Han felger ran stockmxnn og petra ind i dagligstuen.)

BYFOGDEN
intei men skotter mod vinduerne).

DOKTOR STOCKM ANN.

Du finder kanske, her er vel luftigt idag? Sæt
huen på.

BYFOGDEN.

Tak. hvis jeg matte det. i-"i- sa.i Jeg tror, jeg
har forkølel mig igår; jeg stod og fros —

DOKTOR STOCKMANN.

Så? Da syntes jeg s'gu det var varmt nok.

BYFOGDEN.

Jeg beklager, at del ikke stud i min magt at

forhindre disse natlige excesser.

DOKTOR STOCKMANN.

Har du ellers aogel særdeles at sige mig?

BYFOGDEN
bre\ frem).

Jeg har dette aktstykke fil dig fra badedirek-

tionen.

1 1 1- MIK I HSh H8 - (Ml I It. Nil. 1 1
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DOKTOB STOCKMANN.

Er jeg opsagl ?

BYFOGDEN.

Ja, fra dagS dato. lleegger brevet pit bordet.) Del gø]

os omll: men — ren! ud sagt
— vi turd< ikke andel

for den almene opinions skyld.

DOKTOB STOCKMANN
i-.mil. ti.

Turde ikke? Det ord har jeg hørl for idag.

\-A FOGDEN.

Jeg be'r, du vil gøre dig din stilling klar. Du
nm ikke for fremtiden regne pa nogensomhelsl praxis
lier i byen.

DOKTOR STOCKMANN.

Fanden ivold med praxisen! Men livoraf ved

du det så visst?

\'A FOGDEN.

Husejerforeningen har sat igang en liste, sum
bæres fra hus til hus. Alle velsindede borgere op-
fordres til ikke at benytte dig; og jeg tor indestå

for, at ikke en eneste husfader vover at nægte sin

underskrift; man tor det ikke, simpelt hen.

DOKTOR STOCKMANN.

Nej, nej; det tviler jeg ikke på. .Men hvad så?

BYFOGDEN.

H\i> jeg måtte gi' dig el rad. sa skulde del

være det, at du fraflytted stede! for nogen tid

DOKTOB STOCKM VNN.

Ja, jeg tænker netop så små! på at fraflytte

stedet.
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\A I 06DEN.

\ « I. Og når 'ln så havde fal sådan ei halvl

års li<l lil al betænke dig i. og du da efter i len

overvejelse kunde bekvemme dig til i et par be-

klagende ord al erkende «lin vildfarelse —

DOKTOR STOCKMANN.

S i kumle ji- kunske få min pos! igen, mener du?

BY] OGDEN.

Kanske; sletikke ganske umuligt.

DOK rOB STOCKMANN.

Ja, men den offentlige mening da? I tør jo
ikke for den offentlige menings skyld.

BYFOGDEN.

Opinionen er en overmåde variabel ting. Og,

oprigtig talt, det er os af særdeles vigtighed al få

en sådan indrømmelse fra din hånd.

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, den .slikker 1 jer nok om mesen efter! Men
du husker da vel, for fanden, hvad jeg før har sag!

dig om den slags rævekunster!

Bl l OGDEN.

Dengang var din position ganske anderledes

favorabel; dengang turde du supponere, al du havde

hele l»ven i ryggen
—

DOKTOi: STOCKMANN.

Ja, og nu lar je,L
r fole. al je^ har hele byen på

nakken . ibruserop.) Men ikke. nm jeg så havde

selve fanden og hans oldemor
pfi

nakken — ! Aldrig,—
aldrig, siger j.

it*
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\A I OGDEN.

En familieforsørger tør i k k < handle således, som
du gør. Du tor det ikke. Tomas.

DOKTnU STOCKMANN.

Tør jeg ikke! Der er bare en 'eneste liiiij i

verden, som en fri mand ikke lor: og véd «lu, hvad

det er?

VA I (MiOFN.

Nej.

DOKTOR STOCKMANN.

Naturligvis; men jeg skal fortælle dig det. En
fri mand tor ikke svine sig til som en lurv: han tør

ikke bære sig ad slig, at han matte spytte sig selv

i øjnene.

Bl FOGDEN.

Dette her klinger jo overmåde plausibelt; og
dersom der ikke forelå en anden forklaringsgrund
for iliu halstarrighed

—
;
men det gør der jo rigtig-

nok

DOKTOB STOCKMANN.

Hvad mener du med d e t V

BYl OGDEN.

Del forstår du vissl meget godt. Men som din

bror og som en besindig mand råder jeg dig til.

ikke at bygge altfor trygl nå forhåbnineer oe ud-

sigter, sum kanske så såre let kunde slå fejl.

DOK rOB STOCKMANN.

Men hvad i alverden skal det sigte til?

BY] OGDEN.

Vil du virkelig hilde mig ind, at du .-kulde være
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uvidende om de testamentariske dispositioner, som

garvermester Kiil har truffet?

DOKTOR STOCKMANN,

Jeg vi (I. iil den smule, han ejer, skal gå til en

Btiftelse for gamle trængende håndværksfolk. Men
hvad kommer det mig ved?

BYFOGDEN.

For det første er det nu ikke smuler, her er

tale om. Garvermester Kiil er en temmelig formuende
mand.

DOKTOR STOCKMANN.

Del har jeg aldrig havl en anelse om — !

BYl OGDEN.

Hin. virkelig ikke? Du har altså heller ikke

ni anelse om, at en ikke ubetydelig del af hans for-

mue skal tilfalde dine horn. således at du og din

hustru skal uyde renterne for livstid. Har han ikke

sagt dii* det?

DOKTOR STOCKMANN.

Nej så min sæl om han har! Tvert imod; han

har slut og stadig Lrat og raset over, at han var så

urimelig høji skatlagt. .Men véd åa da også dette

lnr så ganske visst, Peter?

BYFOGIH IN.

.li - har dit fra en aldeles pålidelig kilde

DOKTOR STOCKMANN.

Nej, Herregud, så blir j" Katrine sikret. — og
børnene også! het må jeg 'la rigtignok fortælle —
(råber.) Katrine. Katrine!
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BYFOGDEN

(holder ham tilbuge).

1 1\ s, sig ikke el ord endnu !

I i: i STOCK HANN

(abner døren).

Hvad er der påfærde?

DOKTOB STOCKMAN N.

[ngen ting, du; gå bare ind igen.

ockman.n lukker.)

DOKTOB STOCKMANN

(driver ora på gulvet).

Sikret! Nej, tænk, — de er sikret allesammen!

Og del for livstid! Det er dog en velsignet fol el se

al vide sig sikret!

Bl FOGDEN.

Ja, men «let er netop det, du ikke er. Garver-

mester Kiil kan annullere testamentet livad dag og
time han vil.

DOKTOR STOCKMANN.

Men del gør han ikke, min gode Peter. Græv-
J i 1 1

.u
<

-

1 1 er altfor kisteglad over. at jeg tar fat på dig

Og «line velvise venner.

BYFOGDEN

(studser og 9er E

Aha, «lette kaster lys «iver adskilligt.

DOKTOB STOCKMANN.

Hvilke! adskilligt?

Bl FOGDEN.

Del hele har altså været en kombineret manøvre.

Disse voldsomme, hensynsløse attentater, som du —
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i sandhedens navn — har rette! mod stedets ledende

mænd —
dok ros - rocoi \W

Hvad de; hvad de?

BYFOGDI n.

De var altså ikke andet, end <! aftall vederlag
for denne gamle hævnsyge Morten Kiils testamente.

DOKTOR STOCKMANN

Innpsten milles).

Peter,
— du er da den fæleste plebejer, jeg har

kendl alle mine Levedag

BYl OGDEN.

Mellem os er det forbi. Din afsked er uigen-

kaldelig; for nu har vi våben imod dig.

(lian går.)

DOKTOR STOCKMANN.

Tvi. tvi, tvi! iråbei Katrine! Gulvet skal skylles
efter ham! Lad hende komme ind med en balje,

hun, — hun — hvad fanden — . hun. som allid er

sodel nm na-sen —

FRU STOCKMANN

li dagligstuedøren).

Hys, hys da, Tomas!

PETRA

i*. •_'>.! i doren).

Far, bedstefar er her og spør, om han kan ta

tal»- in. 'il dig ali ne.

DOKTOB STOCKMANN.

•la. vissl kan han så. (ved deren.) Kom De. svigerfar.

mn kiii. kciimiHT ind. Doktoren lukker dered efter ham.)
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DOKTOB STOCKMANN.

Nå, hvad er dei så? Sæl Dem ned.

MORTEN KIIL.

Ikke sidde, (ser sig om.) Her ser peni ud hos Dem
idag, Stockmann.

DOKTOl! STOCKMANN.

Ja, synes De ikke det V

MORTEN KIIL.

Rigtig pent ser her ad; og frisk luft er her

også; idag har De da nok af det sure stoffet, som
De snakked om igår. De må ha' en svært fin sam-

vittighed idag, kan jeg tænkc

DOKTOK STOCKMANN.

Ja, det har jeg.

MORTEN KIIL.

Kan tænke mig det. (banker sig på brystet) Men véd

De. hvad det er for noget, jeg har her?

DOKTOB STOCKMANN.

Det er vel også en fin samvittighed, håber jeg.

MORTEN KIIL.

Pyt! Nej, det er noget, som er bedre end

som sn.

1 1 r ; 1 1 1 tar rn I y k ti I rem. almer den Og \ i-er en del papil

DOKTOB STOCKMANN

(ser forundret pfi ham).

Aktier i badeanstalten?

MORTEN KIIL.

De var ikke vanskelige at få idag.
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DOK rOH 8TO( KM \.\n.

Og Pi' har være! ude og kobt — ?

MORTEN KIIL.

Så mange, jeg havde penge til.

DOKTOH STOCKMANN.

Min. kære svigerfar,
— så fortvilet, som del

står til med badet nu!

MORTEN KIIL.

Hvis !>»• bær' Dem ad som et fornuftigt men*
nok.-. >,i far Pc ook badel pa fode igen.

DOKTOR STOCKMANN.

.la. Pe ser jo selv. jeg gør alt, hvad jeg kan;
men — . Folk er jo gale her i hyen!

MORTEN KIIL.

Pe sa' igar. at det værste griseriet kom fra mit

garveri. Men hvis om det var sandt, sa måtte jo
min bedstefar, og min far for mig, og jeg selv i

mangfoldige år lia' gåt og griset hyen til, ligesom
tic morderengler. Tror Pe, jeg lar den skam sidde

på mig?

nOKTOK STO( KU ANN.

Desværre, dit blir Pe s'gu nok nødt til.

MORTEN KIIL.

Nej tak. Jeg holder på mit gode navn og rygte.
Folk kalder mig for ngrævlingen

u
,
bar jeg hort sige.

lai grævling, del er jo en slags gris, det; men det

skal Jc aldrig i verden la ret i. Jeg vil leve og de-

som cl rensligl menneske.

DOK K)H S " KM ann.

i »l' hvorledes vil Pe bære Dem ad med det?
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MORTEN KIIL.

Du skal gore mig ren, Stockmann.

DOKTOB STOCKMANN.

Jegl

MORTEN KIIL.

Véd De, hvad del er for penge, jeg har kol»!

disse her aktieme fur? Xej, det kan De ikke vide;

men nu skal jeg sige Dem det. Det er de penge,
som Katrine og Petra og smågutterne skal ha' efter

mig. Ja, for jeg har nu lagl mig lidt tilbedste al-

ligevel, ser De.

DOKTOR STOCKMANN

(bruser op).

Og så går De hen ug tar Katrines penge
til sligt!

MORTEN KIIL.

Ja, de pengene står nu i badet allesammen. Og
nu vil jeg rigtig se, om De er så binde — pine

—
gal alligevel, Stockmann. Lar De endnu komme dyr

og sligt stygt noget fra mil garveri, så er del ak-

kurat det samme, som al skare brede remmer af

Katrines hud, og af Petras også, og af smågutternes ;

men det gør ingen skikkelig husfar, — hvis han ikke

er en gal mand da.

DOKTOB STOCKMANN

(som gar op < >lt ned).

Ja, men jeg er en gal mand; jeg er en ga]

mand !

MORTEN KIIL.

Så ren! ravruskende gal er De vel ikke, når

det gælder kone og horn.



DOKTOR STOCKMANN

(stiimlser IVirmi liimil.

Hvorfor kumle De ikke tall med mig, før De

gik hen og købte all del kram !

MORTEM KIIL.

Det, som er gjort, del har bedsl klem. det.

DOKTOR JTOI KMW N

|ili iver urolig omkring).

Dersom jeg endda ikke var så viss i min sag
—

!

Men jeg er så inderlig overtydet om, at jeg har ret.

HORTEN KIIL

i \
pji er tegnebogen i h Lnden).

Hulder De på med den galskaben, så er de ikke

Slorl va id. (lisse lier.

(lian stikker tegnebogen i lommen.)

DOKTOR S I OCKMANN.

Men, for fanden, videnskaben matte da vel også
kunne linde på forebyggelsesmidler, synes jeg; et

eller andet præservativ
—

MORTEN KUL.

Mener De miget til at dræbe dyrene med?

DOKTOR STOCKMANN.

Ja, eller lil at gøre dem uskadelige.

MORTEN KIIL.

Kumle De ikke probere med nogét rottekrudt?

DOKTOR STOCKMANN.

A. snak, snak! — Men alle folk siger jo, al det

bare er en indbildning. Kan del så ikke være en

indbildning da! Lad dem ha' del så godt! Har
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ikke de uvidende tranghjertede køtere skældt mig ud

for en Folkefiende;
-

og så var de færdig ;it rive

klæ'rne af kroppen pa mig også!

MORTEN KUL.

Og så alle ruderne, som de. har slåt istykker
for Dem da!

DOKTOK STnCKMANN.

Ja, og så dette her med pligter imod familjen!
Det må jeg snakke med Katrine om; hun er så noje
inde i de sager.

MORTEN KIIL.

Det er bra'; lyd De bare en fornuftig kones råd.

DOKTOR STOCKMAN.N

(farer imod ham).

At De også kunde bære Dem så hagvendt ad!

Sætte Katrines penge på spil; sætte mig i denne

gnesselige pinefulde vånde! Når jeg ser på Dem. så

er det, som jeg så fanden selv — !

MORTEN KIIL.

Så er det bedst jeg går da. Men inden klokken

to vil jeg ha' besked fra Dem. Ja eller nej. Blir

det nej, så går aktierne til stiftelsen,
—

og det den

dag idag.

DOKTOB STOCKMANN.

Og hvad får så Katrine?

MORTEN Kill.

Ikke en snus.

(Don n lil forstuen blir åbnet. redakti r ho\ stad og bogtrykked as? laksen

kommer tilsyne derude.)

MORTEN KIIL.

Nej se de to dér?



17::

DOKTOR STOCKMANN

(stirrer på dem).

Ilvad for ooget! Vover De endnu at komme
her ind til mig!

HOVSTAD.

Ja såmænd gor vi så.

ASLAKSEN.

Vi har ooget at snakke med Dem om, ser De.

MORTEN KIIL

(hvisker).

Ja eller aej
— inden klokken to.

ASLAKSEN

(med et < >
j e k .- 1 - 1 til hovstad).

Aha :

(morten kul går.)

DOKTOR STOCKMANN.

Nå, hvad er det så De vil mig? Gor det kort.

HOVSTAD.

Jeg kan godt begribe, at De har imod os for

vor holdning under medel igår
—

DOKTOR STOCKMANN.

Og det kalder De holdning? Jo, det var en

dejlig holdning! Jeg kalder del holdningsløst, kærring-
agtigt Fy for fanden!

f

HOVSTAD.

Kald del for hvad del sa skal være; men vi

kunde ikke andet

DOKTOR STOCKMANN.

I»-- turde vel ikke andet? Kr det ikke sa?
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HOVSTAD.

Ja, < >in De sa vil.

V.SL IKSEN.

Men hvorfor lod De ikke et Lidel ord falde i

forvejen? Bare sligt et lidel vink til herr Hovstad
eller mig.

DOKTOB STOCKMANN.

Et vink? Om hvad?

ASLAKSEN.

Om det, som stak bagved.

DOKTOR STOCKMANN.

Jeg forstår Dem aldeles ikke.

AKLAKSEIN

(nikker fortrolig).

A jo så gu' gør De så, doktor Stockmann.

HOVSTAD.

Det er da ikke noget at lægge dølgsmål på

længer nu.

DOKTOR STOCKMANN
afvekslende på >i

.la. men i pokkers skind og ben — !

V.SL VKSEN.

Må jeg spørge, ^ går ikke Deres svigerfar om-

kring i byen og kober op alle badeaktierne?

DOKIoli STOCKMANN.

.lu. han har være! ude og købt badeaktier id.

lllell — ?

ISLAKSEN.

Del havde været klogere, mn De bavde lat en
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anden lil al gøre det, en, som ikke stod Dem fuldi

sa næv.

HOVSTAD.

Og så skuldr \)c ikke ha' tråd! op under navn.
her behøvte jo ingen al vide. al angrebel på bade-

anstalten kom fra Dem. De skulde ha' lai mig med

på råd, doktor Stockmann.

DOKTOB STOCKMANN
(ser frem i"i sig; el lya synes ;il gå op for barn og han siger mhm

liim Ifalden):

Kan slig! være tænkeligt? Kan sligt noget gøres?

ASLAKSEN
i -iniler).

Det viser sig jo, at del kan tjores. Men det boi

li«'l>l ir<>i'<'s lint, skønner De.

HOVS TAU.

< )- sa bor der helst være flere med om det;

for del er jo altid så, al ansvaret mindsker for den

enkelte, når ban har andre med sig.

DOKTOB STOCKMANN

(fattet).

Kort og godt, mine herrer, hvad er det,
I», vil?

ASLAKSEN.

Del kau berr Hovslad bedst —

HOVSTAD.

Nej. sig De det, Aslaksen.

ASLAKSEN.

Nå ja. del er * i •
-

1 . al au, da vi véd, hvorledes
del hele bænger sammen, så tror \i nok, al vi tor

stille „Folkebudet" lil Deres rådighed.
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DOKTOR STOCKMANN.

Nu tør De det? Men den offentlige mening
da? Frygter De ikke for, at der vil rejse sig en

storm imod os?

HOVSTAD.

Vi får se at ride stormen af.

ASLAKSEN.

Og så får doktoren se at være kvik i vendingen.
Så fort Deres angreb har gjort sin nytte

-

DOKTOR STOCKMANN.

Så fort min svigerfar og jeg har fåt aktierne

ihænde for en billig pris, mener De — ?

HOVSTAD.

Det er vel nærmest videnskabelige hensyn, som
driver Dem til at bli' den styrende ved badet.

DOKTOR STOCKMANN.

Forstar sig; det var af videnskabelige hensyn,
at jeg lik han gamle grævlingen til at ga med på
dette her. Og så Hikker vi lidt på vandledningen

og roder lidt op i stranden uden at det koster by-

kassen en halv krone. Tror De ikke, det gar?
I f vad?

HOVSTAD.

Jeg Lenker det. — når De har ..Folkebudet"

med Dem.

ASLAKSEN.

I el frit samfund er pressen en magt, herr

doktor.

DOKI"l; STOCKMANN.

Ja vel: og det er jo den offentlige mening også;
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Og De, herr Aslaksen, !>«• lar da vel huseierforeningen

på Derea samvittighed?

asi IKSEN.

Både husejerforen ingen og madeholdsvennerne.
Vær tryg tor det.

DOKTOR STOCKMANN.

Men. mine herrer — ; ja, jeg skammer mig ved
al spørge OOQ del: men. Iivad vederlag--?

HOVSTAD.

Helst vilde vi jo hjælpe Dem for rent ingenting,
kan De skoi Men ..Folkebudet" star pa svage
lodder: det vil ikke rigtig gå; og at standse bladet

nu. da lier er sa mangt at virke for i den store

politik, det vilde jeg sa inderlig nødig.

doktor stockmann.

Forstar sig: det måtte jo falde svart hårdt for

en folkeven som De. (bruser ud.) Men jeg er en folke-

fiende, jeg! (farer om i værelset) Hvor har jeg kaeppen
henne? Hvor fanden har jeg kampen?

HOVSTAD.

Hvad skal det sige?

ASLAKSEN.

De vil da ved aldrig
— ?

DOKTOR STOeKMANX

(standser).

I

>g hvis jeg nu ikke gav Dem en eneste øre af

alle mine aktier? Mynten sidder ikke løs hos os

rige folk, mfi De huske på.

BOVS1 \i».

Og De mfl huske på, at den sag med aktierne

kan fremstilles
pfi

to mådex.

UXRIl liiitNS BAHUDI v.tl KUL VII. I J
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DOKTOR STOCKMANN..

Ja, del er De nok mand for; hvis jeg ikke kom-
mer „Folkebudet" til hjadp, så får De visst et fælt

syn på den sagen; De gør vel jagt på mig, kan jeg
tænke, — sætter efter mig,

—
prover på ai kværke

mig, som hunden kværker haren!

HOVSTAD.

Det er efter naturens lov; ethvert dyr vil liv-

nære sig.

ASLAKSEN.

En tår ta' føden, hvor en kan finde den, skøn-

ner De.

DOKTOR STOCKMANN.

Så se I kan finde jer noget tide i remh-stenen;

(tarer om i værelset.! for nu skal det, pine dod, vise sig,

hvem der er det sta?rkeste dyr af os tre. (finder para-

plyen og svinger den.) Hej, Se her — !

HOVSTAD.

Dr vil da ikke forgribe Dem på os!

ASLAKSEN.

Tag Dem ivare med den paraplyen!

DOKTOR STOCKMANN.

Ud af vinduet med Dom, herr Hovstad!

HOVSTAD

(ved forstuedøren).

Er De rent forrvkt !

•r

DOKTOR STOCKMANN.

Ud af vinduet, herr Aslaksen ! Spring, siger jeg!

Ligeså godt forst som sidst.
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W MCSEN

(leber niinll om >kri\ ebordel ).

Mådehold. herr doktor; jeg er en svagelig mand;
jeg tåler så tidel —(«kriger.) Hjælp, hjælp!

lim- BToaoumr, n re i og borstbb k hum- fra dagligstuen.)

FRT STOCKMANN.

Men <iud bevare mig, Tomas, livad er her på
færde!

DOKTOR STOCKW \.\N

i-\ inger paraplyen).

Hop u<l, siger jeg! Ned i rendestenen!

HOVSTAD.

Overfald på sagesløs mand! Jeg skyder Dem
til vidne, kaptejn Horster.

(han skynder sig ml gennem forstuen.)

ASLAKSEN
i råd> ild).

Den, som bare kendte de lokale forholde —
(smutter ml geiinem dagligstuen.)

FHU STOCKMANN
(holder på doktoren).

Men så styr dig da, Tomas!

DOKTOR STOCKMANN

(kaster paraplyen).

Ja så min sæl slåp de fra det alligevel.

FRU STOCKMANN.

Men bvad var det da, de vilde dig?

DOKTOR STOCKMANN.

Del skal du få vide siden; mi har jeg andre

ting a1 tanke på. ('-mt til bordet og skriver pi «-i visitUii.i

Se her, Katrine; bvad star her?

ii*
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FRU STOCKMANN.

Tre store N «•
j

: hvad er det?

DOKTOB STOCKMANN.

Det skal du Også få vide siden, (rækker kortet)

Der. I 'dra: lad < 1 < 1 1 sodede lobe op til grævlingen
med del, sa fort hua kan. Skynd dig!

(petra går med feortel ud gennem forstuen.)

DOKTOR STOCKMANN.

.la. har ikke jeg idag havt besog al' alle fan-

dens sendebud, så véd jeg ikke. Men nu skal jeg

også spidse min pen imod dem, så den blir som en

syl: jeg skal dyppe den i ædder og galde; jeg skal

kyle mit blækhorn lige i skallen på dem!

FRU STOCKMANN.

Ja, men vi rejser jo, Tomas.

(petra kommer lilbage.)

DOKTOR STOCKMANN.

X a?

PETRA.

I!' 'Sørget.

DOKTOR S I
"i KMANN.

Godt. — Rejser, siger du? Xej sa pine død om
vi gør; vi blir, hvor vi er, Katrine!

PETRA.

Blir vi!

FRU STOCKMANN.

Her i byen?

DOKTOR STO< KM \NN.

Ja oetop ber: lier er valpladsen; lirr skal slaget
stå: her vil jig sejre! Når jeg nu bare har fat mine
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buxer sy'd Bammen, så går jeg ud i byen og søger
efter hus; \i må jo ha' tag over Innlei til vinteren.

HORSTER.

Del skal l>«' få lm-, mig.

DOKTOR STOCKMANN.

Kan jeg det?

HORSTER.

• la. del kan De så godt; jeg har rinn nok. og

jeg er jo næsten aldrig hjemme.

FRU STOCKMANN.

A hvor «Kt er snildt af Dem, Horster.

PETRA.

Tak!

DOKTOR STOCKMANN

(ryster hans hånd).

Tak. tak! Sa er altså den sorg slukt. Og så

tar jeg fal tur alvor endnu i denne dag. A, lier blir

en uendelighed at rode op i. Katrine! Men det er

lua", at jeg nu far tiden så ganske til min rådig-

hed; ja, lor se lier; jeg er opsagt fra badet, skal

du vide —
FRU STOCKMANN

(sukker).

Ak ja. det vented jeg jo.

DOKTOR STOCKMANN.

—
og så vil de ta min praxis fra mig <>gså.

Men lad dem det! Fattigfolk beholder jeg ialfald —
de, som ingenting betaler; og Herregud, det er jo
dem. som mesl ti anger til mig også. Men høre |»å

mig skal de, pine dod, flg lov til; jeg
skal præke
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for dem både i t i » i ** og i utide, som der slår skrevet

etsteds.

FRU STOCKMANN.

Men, snille Tomas, jeg synes, du har set, hvad

det nytter at præke.

DOKTOR STOCKMANN.

Dn er virkelig løjerlig, Katrine. Skulde jeg

kanske la' mig slå af marken af den offentlige me-

ning og den kompakte majoritet og sligt noget djævel-
skab? Nej tak. du! Og det, jeg vil, det er jo så

simpelt og grejt og ligetil. Jeg vil bare få banket

ind i hodet på køterne, at de liberale er de fri

mænds lumskeste fiender, — at partiprogrammerne
vrier halsen om på alle unge levedygtige sandheder,

at hensigtsmæssighedshensynene vender op og ned

på moral og retfærdighed, så at det blir rent grue-

ligt at leve her tilslut. Ja, synes ikke De, kaptejn
Horster, at jeg måtte kunne fa folk til at begribe
det?

HORSTER.

Kan gerne være; jeg skonner mig ikke rigtig

på sligt.

DOKTOR STOCKMANN.

Jo, ser De, — nu skal De høre! Det er parti-

høvdingerne, som må udryddes. For en parti-høvding
er ligesom en ulv, ser De, — han er ligesom en for-

slugen gråben; han behøver så Og sa mange
stykker småfæ om aret. hvis han skal bestå. Se nu

hare Hovstad og Aslaksen! Hvor mange småfæ uor

ikke de ende på; eller de skamferer dem og river

dmi fordærvet, så de aldrig blir til andet end hus-

ejere og abonnenter på ,.
Folkebudet" ! (sætter sig halvi

op på bordet.) Nej, kom her. du Katrine. - se. hvor
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vakker! solen falder ind idag. Og så den velsignede
friske vårluft, som jeg har fat ind til mig.

*o"

FRU STOCKMANN.

Ja, når vi bare kunde leve ai solskin og vår-

luft. Tomas.

DOKTOR STOCKMANN.

Na, du nia .spinke og spare ved siden ai', så

går det nok. Det er min mindste bekymring. Nej,
det, sein \arre er. det er det, at jeg ikke véd nogen
så fri og fornem mand, at han tør ta' min gerning
o|> efter mig.

PETRA.
r

A. tænk ikke på det, far; du har tiden for dig.—
Nej se, der er alt gut terne.

(EJLt) Og morten kommer ind Ira dagligstuen.)

FRU STOCKMANN.

Har I tat lov idag?

MORTEN.

Nej: men vi slo's med de andre i frikvarteret —

EJLIF.

Det er ikke sandt; det var de andre, som slo's

med os.

MORTEN.

Ja, og så sa' herr Rørlund, at det var hedst vi

blev hjemme i nogen da^e.

DOKTOR STOCKMANN

(knipser med lingreiio og springer ned fira bordet).

Nu bar jeg det! Xu har jeg det, min sad! I

skal aldrig sætte jer fod i skolen mere!
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(.1 i I ERNE.

Ikke i skolen!

FRU STOCKMANN.

Nej men, Tomas —

DOKToR STOCKMANN.

Aldrig, siger jeg! Jeg vil selv lære jer op;
—

ja, del vil sige, I skal ikke keie nogen Guds skabte

ting
—

MORTEN.

Hurra !

DOKTOR STOCKMANN.

men jeg vil fa jer til at bli' fri, fornemme

mænd. Hor, det må du hjælpe mig med, Petra.

PETRA.

Ja, far, det kan du lide på.

DOKTOR STOCKMANN.

Og skolen, den skal holdes i salen, hvor de

skældte mig ud for en folkefiende. Men vi ma være

flere; jeg må ha' mindst tolv gutter til al hegynde med.

FRU STOCKMANN.

Dem får du såmænd ikke her i hven.

DOKTOR STOCKMANN.

Det skal vi få se. (til gutterae.) Kender I ikke

nogen gadclomler,
--

nogen rigtige lurver — ?

MORTEN.

li», far, dem kender jeg mange af!

DOKTOR STOCKM \NN.

Så ir det bra'; få fat pa nogen stykker til mig.
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Jeg vil experimentere med køterne for én ganga
skyld; der kan sidde mærkværdige hoder på dem
iblandl

MORTEN.

Men bvad skal vi gøre, når vi er ble'1 fri og
fornemme mænder da?

DOKTOB STOCKMANN.

I>a ^kal I jage alle gråbenene «iver til det tjerne

vesten, gutter!

(ejup ser oogel betenkelig ud; mohten hopper og rfiber hurra.)

FRL STOCKMANN.

Ak, bare del ikke blir disse ber grabenene, som

ja^i-r dii:. Tennas.

DOKTOB STO< KM ANN.

Er du rent gal, Katrine! Jage mig! Nu. da

j< g er byens stærkeste mand!

FRL' STOCKMANN.

Den stærkeste nu?

CTOR STOCKMANN.

Ja, jeg tor sige så stort et ord, at n u er jeg
en af de stærkeste mænd i bele verden.

morten.

A ut-
j

da !

DOKTOIf STO( KM \.VN

(snoker Btemmen).

Hys; I skal ikke tale <>m <i<-t endiiii; men jeg
bar gjurt en stor opdagelse.

i RI STOCKMANN.

Nu igen?
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DOKTOB STOCKMANN.

Ja visst, ja visst! (samler dem om sig og siger fortrolig.)

Sagen er den, ser I, at den stærkeste mand i verden,

det er han, som star mest alene.

FRU STOCKMANN
i -miler og ryster på hodet).

A du Tomas — !

PETRA

(trøstig, griber hans hænder).

Far!
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PERSONER NE:

grosserer w ERLi . værksejer <>. s. v.

GREGl RS W l RLE, lians son.

GAMLI EKDAL.

bualmar ekdal, den gamles søn, Fotograf.

GINA EKDAL, BJALHARS hustru.

in o\ il. deres datter, 1 i år.

i ri sørby, grossererens husbestyrerin.de.

ri i i ing, læge.

Min.viK. forhenværende teolog.

BOGHOLDl i: GH LbERG.

n i 1 1 rsi n, grossererens tjener.

I I u T.IENKli JENSEN.

I \ II 1 ..I Mi HERKE.

EN I VMHI \KI.I BERRE.

inni i:»\ Ni BERRE.

-i \ \niii,i berber, middagsgjester hos grossereren.

i i i i.i ii ni. he.

(Fttrste .i k t foregår 1 1< >s grosserer werle, de lire folgende akter hos

fotograf EKDAL.)





FØRSTE AKT.

1 1 gro— rer werles Ims. Kostbart og bekvemt indrettet arbejdsvanls,.;

bogskabe og stoppede møbler; skrivebord med pnpirer og protokoller

miill pa gulvet; la-mlle lamper med gronne skærme, således at værelset

er du-mpet belyst. AImh flojdør meil fratrukne forhæng pa bagvæggen.
[ndenfor sea en stor elegant stue, stærkt oplyst at' lamper og armstager.

Foran til liojre i arbejdsværelset ferer en liden tapetdor ind til kon-

torerne. Foran til venstre en kamin med glødende kul i, og længere til-

båge en dobbeltdør til spisesalen,)

(Grossererens tjener, Pettersen, i livré, og lejetjener jensen, i sort,

i tilrette i arbejdsvaielsit. I den storre stue gar to-tre andre

i ; n ru. ni BE kring, ordner og lænder tiere lys. Inde fra spisesalen bores

summende samtale <>g latter af mange stemmer; der bankes med kniven

på el ^'l.i>; stilhed indtneder; c-n skåltale holdes; bravorab og s;i atter

->iimmiMide samtale.
|

PETTERSEN

(taander en lampe på kaminen og sætter skærm over),

Nej hør bare, De, Jensen; nu star ganiliiiLren

ved bordet og proppenerer en lang skal for f'ru Sørby.

LEJETJENER JENSEN

(flytter en Lenestol frem).

Er del lumske sandt, som tolk siger, at der

er aogel imellem « 1 « 1 1 1 ?
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PETl ERSEN.

Fan' ved.

JENSEN.

For han har nok vaerM en svær buk i sine dage.

PETTERSl

kanske det.

JENSEN.

Det er jo for sønnen, al han holder dette her

middayssrlskahet, siger dé.

PETTERSEN.

Ja. Sønnen kom hjem igår.

JENSEN.

Aldrig vidsle jeg før, at grosserer Werle havde

nogen son.

PETTERSEN.

Jo da, han har en son. Men han holder stødl

og stadig til der oppe på Højdals-værket. Han har

ikke været i byen i alle de år jeg har tjent her i

huset.

EN LEJETJENl R

(i dorpn lil den anden stue).

De, Pettersen, her er <n gammel Ivr. som —

P] TTERSEN

(mumler),

11 vad fan", kommer her nu nogen!

^gaiile BKDAi kommer tilsyne (Va hojre i stupn. Han it klædl i en luv-

sli. II kavaj med høj krave; uldne vanter: i handen en stak og en skiml

hue; under annen en pakke i kardusomslag. Rødbrun, smudsig paryk

og pn liden grå knebelsbart.)
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PETTKHSEN

(går imod barn).

Jøss', hvad vil De her inde?

EKDAI.

(i døren).

Ma sa nødvendig ind på kontoret, Pettersen.

PETTERSEN.

I\'aiit(pi<t er stængt for en time siden, og
-

EKDAL.

Hørte del i porten, Par. Men Gråberg sidder

der endnu. Vær snil, Pettersen, og lad mig få slippe
ind den vejen. fpeger mod tapetdøren.) Har gåt den

vejen for.

PETTERSEN.

Ja, De far Så gøre da. (åbner døren.) Men sans

endelig på, at De kommer nd igen den rigtige vejen;
for vi har fremmede.

EKOAL.

Véd det nok. — hm! Tak. Pettersen-far! Gam-
mel god ven. Tak. (mumler aagte.) Torsk!

I han '.'.ir ind i kontoret; PBTTKBSEH lukker doren efter ham.)

JENSEN.

Horer han også til kantorfolkene?

PETTERSEN.

Nej, han er hare en, som skriver udenom, nar
de har del nodig. Men han har såmænd vær't en
fin Ivr i sin tid, gamle Kkdal.

JENSEN.

Ja, lian sa ml som nogH a f hvert.

IHMUK IBSnil siMi.mt VMHMMM. VIL 13
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PETl l RSEN.

Ja da; han har vær'1 løjtnant, kan De tænke.

•TENSEN.

A fan',
- har lian vær" I løjtnanl !

PETTERSEN.

Ja gu' har han så. Men Si| slog han sig nok

på skoghandel eller hvad del var. De siger, at lian

skal ha' gjorl grossereren e1 fælt stygt puds engang.
For de to var sammen om Højdals-værket dengang,
skønner De. A, jeg kender godt gande Ekdal. jeg.

Vi drikker mangen god gang en hitter og en flaske

bajersk sammen inde hos madam Eriksen.

.TE^-rv

Han kan ila ikke ha' stort at spandere for, han.

CETTERSEN.

Jøss', Jensen, De kan da vel skønne, at det er

mig. som spanderer. For jeg synes, en skal være

sjangtil imod hedre tolk, som det er gat sa ilde med.

JENSEN.

Ilår han spillet bankerot da?

PETTERSEN.

Xej, det var nok værre end som sa. For han

kom på fæstningen.

JENSl V
Pa fæstningen!

PETTERSEN.

Kiler kanske det var i hod>l'ængslet ilyller.i

Hys, nu gar de fra bordet.

(Duren lil spisesalen slas op af et par tjenere derinde fra. fru sorbv,

konveiseret af et par herrer, kommer ud. Lidt elter folger hele bord-

-ii-kmiii. hvoriblandl grosserer mekle. Sidsl kommer h.ialmar ekdal

og c.reoers nem i

,)
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FRU SØRBY

il forbigående til tjeneren).

Pettersen, vil De la* kaffeen servere inde i

musiksalen.

ri: i i BRS1 ff.

•I.i vel, fru Sørby.

(hun og di- i" lierrer går ind i stuen og derfra ud lil højre. lettersen

.._ 1 1 ii in ni i! -iiNsiN går ml samme vej.l

EN BLEGFED HERRE
i(il en tyndhårel i.

I 'ull. den diner - det var et drøjl stykke
arbeide !

DEN TYMMIAKEDE.

A. med en smule ur <><l vilje
kan ni udrette ganske

nlmll^t i Irr timer.

HIN I EDE IIERRE.

.la. men bagefter, bagefter, min kære kammer-
herre !

EN TREDJE HERRE.

Jeg hører, mokkaen og maraschinoen skal kre-

dentses i musiksalen.

DEN FEDE HERRE.

Bravo! Sa kanske fru Sørby spiller os el stykke.

DEN TYNDHÅREDE
I il U III JM t |.

Bare ikke fru Sørby snart likrscr os cl stykke du.

DEN IEDE IIEUHE.

A oej såmænd; Berta slår ikke hånden al' sine

gamle venner.

die ler og går ind i stuen.)
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GROSSERER WERLE

(dæmpet o^ forstemt i.

Jeg tror ikke nogen la' mærke til det, Gregers.

Hvilket?

GREGERS

(ser på ham).

AVER LE.

La' ikke du heller mærke til det?

GREGERS.

Hvad .skulde jeg lægge mærke til?

WERLE.

Vi var tretten til bords.

GREGERS.

Så? Var vi tretten?

WERLE
(med et blik mod hjalhar ekdal).

Vi er ellers altid vant til at være tolv. (til de

ovrige.» Vær så artig, mine herrer!

(han our de tilbageblevne, undtagen imai.mwi og pregers, gar ud i bag-

grunden til hnjre.l

HJALMAR

(som har heri samtalen).

Du skulde ikke sendt mig den indhvdelse,

Gregers.

GREGERS.

Hvad! Det heder jo, at selskahet skal være for

ni i g. Og sa skulde jeg ikke he' min eneste og
bedste ven —

HJALMAR.

Men jeg tror ikke. din far liker det. Jeg kom-
mer jo ellers aldrig her i huset.
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GREGEBS.

Nej, del bører jeg. Men jeg måtte da se dig

og tale «I dig; fm- jeg rejser vissl snart igen.

Ja, vi to gamle skolekammerater, vi er rigtignok
kommet langt bori ifra binanden, du; vi har nu ikke

sel binanden på sexten sytten ar.

HJALMAB.

Er del sa l.enge siden?

GREGERS.

Ja, del er del rigtignok. Nå, hvorledes har du
det så? Du ser godt ud. Du er næsten l>le*l fyldig

og svær.

HJALMAR.

Hm. svær kan man vel ikke kalde det: men
jeg ser rimeligvis noget mandigere ud end dengang.

GHEGERS.

Ja, det gnr du; dit ydre har ikke lidt noget.

HJALMAR
ii (lystren- tone).

Men det indre, du! Der kan du tro, det ser

anderledes ud! Du véd jo, hvor forfærdelig alting
r 3tyrtel sammen for mig og mit siden vi to sas.

GHEGERS

(sugtere).

Hvorledes går det din far nu?

HJALMAR.

Kan-, lad os ikke tale let. Min stakkers

ulykkelige far lever naturligvis hjemme hos mig.
Han har jo ingen anden i hele verden at holde sig
til. Men delte her er >a knusende tungt for mig
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al tale om, ser du. —
Sig mig heller, hvorledes du

har ha \ I del der oppe på vaerkel .

GREGERS.

Dejlig ensoml har jeg hav! det,
— havi god ;in-

ledning til at gruble over mangl og meget.
- Kom

her: lad ds gore os det hyggeligl.
(han sall.i' m^ i en 1. 1 ii. -l.il ved kaminen ..lt nøder hjalhar ned i ei

anden \ ed siden nf
|

HJALMAR
il. I. ..Ill

Du skal dog ha' tak alligevel, (iregers, at «lu

bad mig til din lars bord; for nu skønner jeg da, al

du ikke længer har nogel imod mig.

GREGERS
i forundre) i.

Hvor kunde du falde på, al jeg skulde ha' nogel
i mod diff?

1

HJALMAR.

I de første årene havde du del dog.

(iliEGERS.

Hvilke første år?

hjal.mai:.

Efter at den store ulykke var skei. Og del var

jo så naturligt, at du havde. Det var jo på el håen-

gnide har. al din far seh var ble'1 Irukkel med ind

i disse lier a. disse hei skrækkelige hislorierne!

GREGERS.

Og derfor skulde jeg ha' nogel imod dig? Hvem
har hildt dit; del ind?

HJALMAR.

Jeg véd, «lu havde del. Gregers; lor det er din

hu selv, som har sag! mig det.
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GREGERS

(studaei I.

Far! Ja så. Hin. — Var dei derfor, at du

aldrig siden lod mig høre fra dig, ikke med et

eneste ord.

IIJAI.M Mi.

Ja.

GREGERS.

lkki' eo gang i den tid du gik hen og blev

fotograf?

HJALMAR.

Din far sa', det var ikkr værdl jeg skrev til

dig om nogen som helst ting.

GREGERS
i -'i' hen for sigl.

Nej, nej, kanske lian kunde ha' rei i det. —
Men sig mig nu, Hjalmar, tinder du dig nu nogen-
lunde tilfreds i din stilling?

HJALMAR

(sukker let).

A jo såmænd gør jeg så; kan egentlig ikke sige
andet. 1 førstningen kan du j<»

vide. at det var lige-

som lid! underlig! for mig. Det var jo så rent for-

andrede Forholde, jeg kom ind i. Men alt det andet

var jo også så renl forandret. Den store ruinerende

ulykke med far,
— skammen <>ur skændselen, Gregers

—

GREGERS

(rystet).

Ja vel, ja. Ja vel.

HJALMAR.

Jeg kunde jo ikke tænke på at bli
1

ved med
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sl u<leringerne; der var ikke en skilling tilovers; tvert

imod; snarere gald: mest til din lar, tror jeg
—

GREGERS.

Hm -
HJALMAR.

Nå, så syntes jeg det var bedst — sådan med
et ryk, ser du — at komme ud af alle gamle forhold

og forbindelser. Det var især din far, som råded

mig til det; og da han tog sig så hjælpsomt af mig

GREGERS.

Gjorde far?

HJALMAR.

Ja, du véd da vel det? Hvor skulde jeg ta"

penge fra til at lære fotograferingen og til al iud-

rette et atelier og etablere mig? Det koster, det,

kan du tro.

GREGERS.

Og alt det har far kostet?

HJALMAR.

Ja. kære, véd du ikke det? Jeg forstod ham
så. at han havde skrevet det til dig.

GREGERS.

Ikke et ord om at det var ham. Han må ha"

gleint det. Vi har aldrig vekslet andet end forre t-

ningsbreve. Så det var altså far — !

HJALMAR.

Ja, det var det rigiignok. Han har aldrig villet,

at folk skulde få vide det; men ham var det. Og
ham var det jo også, som satte mig istand til at

gifte mig. Eller kanske - véd dn ikke det heller?
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GREGERS.

Nej, del vidste jeg rigtignok ikke. — nv-i.r ham i

armen.] Men. kære Hjalmar, jeg kan ikke sige dig,

hvor alt dette her glæder mig og miger mig. Jeg
har kanske dog gjorl far uret alligevel i enkelte

•stykker. Ja, for dette her viser jo hjertelag, ser du.

Det er ligesom et slags samvittighed
—

l!J U.MAR.

Samvittighed
— ?

GREGERS.

Ja, ja, eller hvad du vil kalde det da. Nej, jeg
har ikke ord hir. hver glad jeg er ved at hore dette

<>m far. Ja. du er gift, du, Hjalmar. Det er

hengere end jeg nogensinde hringer det til. Xa, jeg

håber da. du huder dig lykkelig som gift mand?

. HJALMAK.

Ja. rigtig gar jeg det. Hun er så flink og så

hra' en kone, som nogen mand kan forlange. Og
hun er aldeles ikke uden al dannelse.

GREGERS

(lidt furundret).

Nej, det er hun da vel ikke.

HJALMAR.

Nej, livet opdrager, ser du. Den daglige om-

gang meil mig ; og så kommer der jo jævnlig et

|>ar begavede mennesker til os. Jeg forsikkrer dig,
du vildr ikke kende Gina igen.

GREGERS.

Gina j

HJALMAR.

Ja, ksre, husker <hi ikke, at hun bed Gina?
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GREGERS.

Hvem hed Gina? Jeg véd jo aldeles ikke —

HJALMAR.

Mm husker du «ln ikke, al hun konditionerh

her i husel en tid?

GREGERS
Iser pa liiinil.

Er del Gina Hausen — ?

HJALMAR.

Ja, naturligvis er det Gina Hausen.

GREGERS.

— som styred huset for os det sidste ar mor
la syg?

HJALMAR.

Ja visst er det sa. Men, kære ven. jeg véd

da bestemt, at din lar skrev dig til. at jeg havde

giftet mig.

GREGERS

(som har rejst sig).

Ja, det gjorde han rigtignok; men ikke at

lu om pil gulvet) Jo, hi lidt: - kanske dog alligevel

nar
jei,

r famker n i i u om. Men far skriver alt id

Så kort til mig. (sætler sig halvl pi stolarmen.) Hor. sig

mig, du, Hjalmar
—

: dette her er morsomt — : hvor-

ledes gik del til. at du hlev kendt med Gina med
din hustru?

HJALMAR.

.lo. det gik ganske ligefrem. Gina blev jo ikke

længe her i huset; for her var så megen forstyrrelse
den lid: din mors sygdom : alt del kunde ikke^
Gina sla i. og så sa' hun op og flytted. Del var
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årel før din mor døde. eller kanske del var

samme år.

GR] Gl RS,

Del var samme år. Og jeg var oppe på værkel

dengang. Men så bagefter?

HJALMAR.

Ja, så bodde Gina hjemme hos sin mor, en

madam Hansen, en svært Hink og strævsom kone,
som Imlill el lide! spisekvarter. <

>.ii så lunde hun
el værelse al leje

nil også; el rigtig pent og hygge-

lig! værelse.

GREGERS.

Og «let var «lu kanske så heldig al komme over?

ii.iai mai;.

Ja, del var såmænd din far, som gav mig an-

slag på det. < >e <ler. — ser du,
— der var del

.Mi:: jeg heile Gina ;it kende.

GREGERS.

• 'i: >.i l)le\ ilel til forlovelse?

HJALMAR.

Ja. I nge folk kommer jo så lei til at holde ai

hinanden — ; Inn —

GREGERS

(rejaer rig og driver I i * 1 1 om).

Sig mig, <la «ln var ble'1 forlovet — var det

da, al far l«»<l di-: : jeg mener. var del da,
al <lii begyndte al lægge dig efter fotografering?

HJALMAR.

Ja netop. For jeg vilde jo gerne komme ivej

og sætte bo jo før jo heller. Og så fandl både din
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tar og jeg, at dette med fotografering var det nem-
meste. Og det syntes Gina også. -fa, og så var der

én grund til, ser du: det traf sig så heldigt, at (lina

havde lagl >i^ efter at retourhere.

i. HEGER?.

Det passed da vidunderlig godt sammen.

HJALMAR

(fornejet, rejser sig).

Ja, ikke sandt, du? Synes du ikke al det

passed vidunderlig godt sammen?

GREGERS.

Jo, det må jeg tilstå. Far har nok næsten været

som et slags forsyn for dig. han.

HJALMAR

(bevæget).

Han svigted ikke sin gamle vens son i træng-
selens dage. For lian hai hjertelag, ser du.

FRU SORBY

(kommer ind med grosserer wekle under armen).

Ikke nogen snak, snille grosserer; De skal ikke

gå længer derinde og stirre pa alle lysene; De har

ikke eodt af det.O

W ERLE

(slipper hendes arm og forer hånden over ojnenel.

Jeg tror næsten, De har ret i det.

(Pettersen og lejetjemek jensex kommer med piæsentei brætter.)

FRU SORBY

itil gasterne i den andeu stue).

Vær så god, mine herrer; hvis nogen vil ha'

et glas punsch, så må lian umage sig her ind.
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ni n ii nr. herre
lk..|llllllT ll<'Il til 1 RO SIIIIIIYI

Men Herregud, er del sandt, al De har «

]

> -

hævel den velsignede røgefrihed?

FBI SØRBY.

Ja, ber, på grossererens enemærker, er den for-

budt, herr kammerherre.

DEM TYNDHÅREDE HERRE.

Når har De indført disse skærpede bestemmelser
i cigarloven, fru Sørby?

FR r SØRBY.

Efter forrige diner, herr kammerherre; for da

var her visse personer, som tillod sig at gå over

stregen.

DEN TYNDHÅREDE.

Op del tillades ikke at gå en liden smule over

stregen. fru Berta? Virkelig aldeles ikke?

FRU SØRBY.

Ikke i nogen henseende, kammerherre Balle.

(De Heste af gæsterne har samlet sig i grossererens værelse; tjenerne byder

punscbglassene om.)

WERLE
ilil hjalmar, lienne ved et bord).

Hvad er det, De star og studerer på, Ekdal?

HJALMAR.

Det er liare el album, herr grosserer.

DEN TYNDHÅREDE
(som driver omkring).

Aha, Fotografier! Ja, det er sagtens noget for

D elll.
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I >l N FEDE HERRE
li en lænestol).

Har De ikkr tagel nogen med af Deres egne?

HJALMAR.

\<j. jeg har ikke.

DEN FEDE HERRE.

Det skulde De ha' gjort: del er så godt for for-

døjelsen således at sidde og se på billeder.

DEN TYND1IAREDE.

Og så izir det jo altid en skærv til underhold-

ningen, ser De.

EN NÆRSYNT HERRE.

Oi; alle bidras modtaees med taknemmeliffhed.

FRU SORIJV.

Kammerherrerne mener, al bedes man til mid-

dag, så skal man også arbejde for føden, herr Ekdal.

DEN FEDE I1EHRE.

I et god! madhus er det en ren fornøjelse.

DEN TYNDHÅREDE.

Herregud, når det gælder kampen for tilværel-

sen, så —

Kiil SORRY.

Det har De ret i!

ide fortsætter uniler latter og speg.)

GREGERS

(sagte
1

.

Du nia snakke med, Hjalmar.
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ll.i \I M \i;

(med en vridning).

I [vad skal jeg snakke om.

l>l N i i DE HERRE.

Tror ikke !>'•. herr grosserer, al Tokayer må
anses som en forholdsvis sund drik for maven?

w ERLE

(ved kaminen).

Den Tokayer, !>•• lik idag, lor
jei;

i ;il fald trygl
indestå for; den er fra en af de aller-aller fineste

årgange. Ja, del forstod De da vel også.

DEN FEDE HERRE.

Ja, den smagte mærkværdig delikat.

HJALMAR

(usikker).

Er der aogen forske] på årgangene?

DEN I I DE HERRE

(ler).

Nej, De er god!

WERLE
(smiler).

Dem lønner del .sig virkelig ikke ;it sætte ædel
vin for.

DEN TYNDHÅHEDE HEKRE.

Del er med Tokayeren som med fotografier,
herr Bkdal. Solskin må der til. Eller er del kanske
ikke så?

HJALMAR.

Jo, lyse! gør vissl sit.
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FRU SØRBY.

Men så er del jo akkural sum med kammer-
herrerne da; for de trænger <>z>;i svært til solskin,

som der siges.

DEN TYNDHÅREDE.

I' f. uf; (ler begik Dr en udslidt spydighed!

DEN NÆRSYNTE HERRE.

Fruen producerer sig
—

DEN FEDE HERRE.

-
og det på vor bekostning, (truer.) Fru Bert;i.

fru Berta!

FRU SØRBY.

Ja, men det er nu visst og sandt. at arrangene
kan vare hojst forskellige. De gamle årgange er de

fineste.

DEN NÆRSYNTE UERRE.

Hegner De mig til de gamle!

FRU SØRBY.
o

A, langt ifra.

DEN TYNDHÅREDE.

Ser man det! Men jeg da, sode fru Sørby — ?

DEN FEDE HERRE.

Ja, og jeg! Hvad årgange regner de os til?

FRU SORBY.

Dem regner jeg til de sode årgange, mine bener.

I linn nipper til et glas pirøsch; kaniinerherrerne ler og fjaser med hende. I

WERLE.

lin Sorby linder altid en udvej
- når hun vil.

Slik dog pa glassene, mine herrer; — Pettersen, a.
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-"i:: for ! Gregers, jeg lanker vi drikker ei glaa
sammen. (6*bgms nm aig ikke.) \'il ikke De være med,
Ekdal? Jeg tik ikkr anledning lil al erindre Dem
ved bordet.

< •!«>•- deb i.ii.uinii. -.r ind gennem tapetdøren.)

GRÅBERG.

<>iu forladelse, herr grosserer, men jeg kan ikke

slippe ml.

W KIM I .

Nå, er l*<' au ble'1 låse! inde igen?

GRÅBERG.

Ja, og Flakstad er gål med nøglerne
—

WERLE.

Nå, så gå De bare her igennem.

GRÅBERG.

Men der er én til —
\s ERLE.

.la kom. kom l>ei^
rr lo: gener Dem ikke.

|c:råberg og i.\mii i kum kommer ml (Va kontoret.)

WERLE

(uvilkårlig) i.

Uf da!

(Latter og passiar forstummer mellem gæsterne. hjai.mak farer san m
red Bynel si sin far, Beetter sil glas fra sig og vender sig mod kuminen.)

BKDAL

(sei ikk.- op, man '-'or korte loik lil Biderne idel han går "'_r mumler):

Her om forladelse. Er kommen den gale vejen.
Porten lukket: porten lukket. Ber om forladelse.

(han og i.kåhkhi. går ud i baggrunden til hejre.)

HEKBII li 181 * B4HLEDI i.*nhn< VII. li
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W ER LE

(mel lem tænderne).

Den forbistrede Gråberg!

GR EGERS

i, | åben mund og stirrende BJne, til hjalhab).

Men det var da vel aldrig
--

!

DEN FEDE HERRE.

Hva» I er det for noget? Hvem var del?

GREGERS.

Å, det var ingen: bare bogholderen^og én til.

DEN NÆRSYNTE HERRE

lill HJAI.MAHl

Kendte De den manden?

HJALMAR.

Jeg véd ikke ; jeg la' ikke niærke til
-

DEN FEDE II IRRE

(rejser sig).

Hvad pokker er der dog i vejen?

(han går hen til nogle andre, som taler dæmpet)

FRU SØRBY

(hvisker til tjeneren).

Stik noget til ham derude: noget rigtig godt.

PETTERSEN

(nikker).

Skal så gøre.
(går ad.)

GREGERS

(sagte og rystet, til hj m har)

Det var alt.sa virkelig ham!
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HJALMAR.

Ja.

GREGERS.

Og endda sfi stod du her og nægted, ai du
kendte barn!

ii.i VLMAR

(hvisker heftigt).

Men ku ml e jeg da — !

GREGERS.

— kendes veil din far?

HJALMAR

(smerteiigt).

A. hvis du var i mit sted, så —
(Samtalerne iih-II.mii gasterne, som har være! feri d [avl mæle, slår

nu over i en l\ ungen hej røstethed.)

DEN TTNDHÅREDE
(nærmer sig vcnskabeligl til hjalmah og greskbb).

Aha. står man her og frisker op gamle minder
fra studenterårene? Hvad? Røger De ikke, herr
Ekdal? \'il De ha* ild? Nå, del er sau.lt. vi «nå

JO ikke —
HJALMAR.

Tak, jeg skal ikke ha' —
DEN FEDE HERRE.

Har De ikke et lidet net digt at deklamere for

berr Ekdal? Fur i tiden gjorde De det sa nydeligt.

HJALMAR.

Jeg kau desværre ikke huske uoget.

Dl .\ i EDI HERRE.

A. det vai skade. Ja. hvad skal vi sa linde

på, Balle?

Ibegi."' herrene gir hes ovei gulvet og ml i den anden stue.J

14»
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HJALMAR

(dystert)

Gregers, jeg vil ga! Når en mand har Colt

-kalinrii> knusende slag på sit hoved, ser du — .

Sig din lar farvel fra mig.

GREGEKS.

Ja, ja. Gar du lige hjem?

HJALMAR.

Ja. Hvorfor det?

GREGERS.

Jo, for sa kommer jeg kanske hen til dig siden.

HJALMAR.

Nej, det skal dn ikke. Ikke hjem til mig. Min

bolig er Irist. Gregers. især ovenpå et strålende

gilde, som dette her. Vi kan al tid træffes et steds

ude i byen.

fru sokby -

l har na-rmel si<_r , dampet).

Går De. Kkdal?

HJALMAR.

Ja.

FRU SØRBY.

Hils Gina.

HJALMAR.

Tak.

FRU SØBBY.

Og sig, at jeg ser op til hende en af dagene.

HJALMAR.

Jo, tak. (til iJKEGEBs.i Bliv her. Jeg vil forsvinde

ubemærket.

(han «iriver lien over gulvet, derefter ind i ilen anden --lue og ud lil bejre.)
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i i;i SØRBY

(sagte lil tjeneren,
- r kommeo tilbage).

Nå, lik sa den iraml»' lu^cl med?

i-i. i i i EISEN.

.I.i da; j<'^
r stak lil ham en flaske konjak.

I RI SØRBY.

Å, Do kunde da fundet på aoget hedre.

PETTERSEN.

Nej da, fru Sorby; konjak er det bedste, han véd.

DEN FEDE HERRE

(i doren med el ootehæfte i hånden).

Skal vi kanske spille lidt sammen, fru Sørby?

FRT SØRBT.

Ja nok; lad os det.

GÆSTERNE.

Bravo, bravo!

i Hun og alle de fremmede går genneni stuen ad lil højre. grbgers blir

stående ved kaminen, grosserer werle soger noget pa skrivebordel og

synes al enske, al oregbrs -~k.il gå; da denne ikke rører sig, går gros-

sereren mod udgtingsdøren.)

GREGERS.

Far, vil du ikke vente lidt?

Hvad er det?

WERLE

(standser).

GREGERS.

Jeg in.i tale et ord med <li^
r

.

WERLE.

Kan ikke det vent»' lil vi blir alen»'?
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GREGERS.

Nej. dei kan ikke: for det turde kanske hænde,
at vi slet ikke blir alen»'.

WERLE
i kommer næi mei i

Hvad skal det sige?
(Under dei følgende høres fjerul pianofortespil fra musiksalen.)

GREGERS.

Hvorledes har man her kunnet la' den familje
sa ynkeligt forkomme?

WERLE.

Du mener formodentlig Ekdals, kan jeg tænke.

GREGERS.

Ja, jeg mener Kkdals. Lojtnant Ekdal stod dig

dog engang så nær.

WERLE.

Ja, desværre. han stod mig nok altfor nær. Det

fik jeg føle og svie for i mange år. Det er ham.

jeg kan takke for. at jeg fik en slags klik på mit

gode navn og rygte, jeg også.

GREGERS

(sagte).

Var han virkelig den eneste skyldige.

WERLE.

Hvem ellers, mener du!

GREGERS.

Han og iln var dog hegge sammen om <l»'t store

skoykoh —

WERl E.

Men var det ikke Ekdal, som optog kortet over
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strækningerne, dette uetterrettelige kort? Ham var

det, som drev al den ulovlige hugs! på statens grund.
Det var jo barn, som stod for hele driften deroppe.

Jeg bavde ikke rede på, bvad løjtnanl Kkdal fore-

tog sig.

GREGERS.

Løjtnanl Elkdal havde nok ikke selv rede på,

hvad ban foretog sig.

WERLE.

Kan gerne være. Men kendsgerningen er nu

den, at han blev døml og jeg rrifunden.

GREGERS.

Ja, jeg véd nok, al der ingen beviser var.

WERLE.

Frifindelse er frifindelse. Hvorfor ripper du op
i ilisse gamle uhyggelige sager, som gav mig grå
har før tiden? Er det sligt noget, du har gat og

grublet på i alle disse ar der oppe? Jeg kan for-

Bikre dig, Gregers, her i byen er de historier

gleml lor længe siden — for mit vedkommende.

GREGERS.

Men den ulykkelige ekdalske familje da!

WERLE.

Hvad vilde du da egentlig, jeg skulde gøre for

de folk? Da Kkdal kom på fri fod igen, var han en

nedbrudt mand, rent uhjelpelig. Der gives mennesker
lnr i verden, sum dukker til hunds, hare de får et

par hagel i kroppen, og sa kommer de aldrig op

igen mere. Du kan tro mig på mit ord, (iregers;

jeg har strakt mig sa langt, som jeg kunde, nar jeg
ikke ligefrem skulde blotstille hul; og gi' næring til

alskens mistanke Og folkesnak —
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CKII.I.IiS.

Mistanke ? Nå så, ja.

W ERLE.

Jeg har skallet Ekdal arkskrift fra kontoret, Og

jeg betaler ham langt, langt mere for det, end hans

arbejde er værd —
(iKEGF.RS

(uden al se pa ham).

Hm; tviler ikke på del.

WERLE.

Ler du? Tror dn kanske ikke det er sandt. li vad

jeg siger? I mine bøger står der rigtignok ikke noget
om det; for slige udgifter hogforer jeg aldrig.

GREGERS

(smiler koldt).

Nej. der gives vel visse ndgifter, som del er

hedst ikke at bogføre.

W KULE

(studsei i.

Hvad mener du med det?

GREGERS

(med tilkæmpel mod]

Har du bogført, hvad det kosted dig at la'

Hjalmar Ekdal lære fotografering?

WERLE.

Jeg? Hvorledes bogført?

GREGERS.

Jeg véd nu, at det var dig, >oin hekosted det.

Og nu véd jeg også. at det var dig, som satte ham
så rundelig istand til al etablere sig.
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Wi;i!l,K.

Na. «i» >;i heder det endda, al jeg ingen tin.u

bar gjort for Ekdals! Jeg kan forsikre dig. de men-

oesker har sandelig voldt mig udgifter nok.

GREGERS.

Har «ln bogført nogen af de udgifter?

w ERLE.

Hvorfor spør' <ln om det V

GREGEHS.

A. del har sa sine årsager. Hor, sig mig.
—

den lid. da du tog dig så varmt af din gamle vens

son, — var ikke det netop just som han skulde til

at gifte sig!

WERLE.

Ja, hvor pokker,
— hvor kan jeg efter så mange

ars forløb — ?

GREGERS.

Dn skrev mig den gang et brev til,
— et for-

retningsbrev naturligvis: og i en efterskrift stod der,

ganske kort. at Hjalmar Ekdal havde giftet sig med
en froken Hansen.

W F. ULE.

Ja, det var jo ganske rigtig; hun lied så.

• GREGERS.

Men du skrev ikke noget om, at den froken

Hansen var Gina Hansen, - vor forhenværende hus-

jomfru

WERLE
[lor spotsk, tuen tvungent).

Nej, for jeg tænkte såmænd ikke. at dn inter-

i sserte dig så særligt lor vor forhenværende husjomfru.
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GREGERS.

I)i't gjorde jeg heller ikke. Men sænker stemmen.)

Iiii- var nok andre i huset, som interesserte sig sær-

ligt for hende.

WERLE.

Hvad mener du med det? (bruser imod ham.) |)ii

sigter da vel aldrig til mig!

GREGERS

(sagte, men fast).

Jo. jeg sigter til dig.

WERLE.

Og det vover du — ! Det understår du dig
Hvor kan han, den utakneininelige, lian. fotografen
hvor b

teiser!

hvor tør han driste sig til at komme med slige sig-

GREGERS.

Hjalmar har ikke med et ord rørt ved dette

her. Jeg tror ikke, han har så meget som en anelse

om noget sligt.

WERLE.

Men hvor har du det da fra? Hvem har kunnet

sige noget sådant?

GREGERS.

Det har min slakkers ulykkelige mor sagt. O»

det var sidste gang jeg sa hende.

w 1. RLE.

Din mor! Ja, kunde jeg ikke næsten tænke

det! Hun og du, — I holdt altid sammen. Det var

hende, som fra førsl af lik dit sind vendt hort

ifra mig.
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GRI >! RS.

Nej, del vai all det, hun måtte lide og døje,
til hun bukked under og gik sn ynkelig til grunde.

W MILE.

Å, linn måtte >l«'t ingen ting lidt' og doje; ikke

niere, end sa mange andre, i al fald! Men sygelige.

overspændte mennesker er tier ikke noget udkomme
meil. Det har nok jeg tat fole. — < >- sa gar du og
harer på en

slig mistanke. — går og roder dig ned

i alskens gamle rygter og bagvaskelser imod din

n far. Hor mi. Gregers, jeg synes sandelig, du
i din alder kunde ta' dig nogel nyttigere til.

GREGERS.

Ja, det turde nok \;ere på tiden.

WERLE.

Så vilde kanske også dit sind bli' lettere, end

det nu lader til at være. Hvad skal det fore til. at

du gar år ud og ar ind der oppe på værket, sidder

og traller som en simpel kontorbetjent, ikke vil

oppebar.- en skilling over den ahnindelige måneds-
løn? Det er jo ren dårskab af dig.

GRI '. i RS.

Ja. dersom jeg var så ganske viss på det.

w ERLE.

Jeg forstår dig jo nok. Du vil være uafhængig,
vil ikke skylde mig noget. Men nu er «ler netop

anledning for din til at bli' uafhængig, din egen
herre i ei <>Lr alt.

gregers.

Så? <

>g pa hvad made — ?
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W EKLE.

Da jeg skrev dig til. ;il du sa nødvendig måtte

komme ind lil hven nu straks lun

GREGERS.

Ja, hvad er det egentlig, du vil mig? Jeg har

hele dagen gåt og ventet på at få vide det.

WERLE.

Jeg vil foreslå dig, al du gar ind som deltager
i firmaet.

GREGERS.

Jeg! I dit firma? Som kompagnon?

WERLE.

Ja. Vi behøvte jo ikke stadig at være sammen
for det. Du kunde jo overtage forretningerne her i

byen, og sa flytted jeg op til varket.

GREGERS.

Vil III' Il II
•)

WERLE.

Ja, ser du, jeg er ikke længere så arbejdsfør,
som jeg tidligere var. Jeg blir nødt til at ska ne

ojnene, Gregers; for de er begyndl ai bli noget

svage.

GREGERS.

Det har de jo alt id været.

WERLE.

Ikke som nu. Og sa desudeu. —
omstændig-

hederne kunde kanske gorr det onskeligl for mig at

bo der <>ppe
—

i al fald for en tid.

GREGERS.

Noget sliul havde jeg aldrig tænkt mig.
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w iSRI i

Hor nu. Gregers; der er j»> sfi mangl og meget,
-(nu skiller imellem us. Men vi er jo dog for og
-tin alligevel. Jeg synes, vi matte kunne komme til

en slags forståelse med hinanden.

GRl GERS.

Sådan i det ydre, mener du vel?

W Kiil. K.

Nå, del var jo
i al fald noget. Tænk over det,

Gregers. Synt- rin ikke. det matte kunne la' Sig

gore? Hvad?

GREGERS

(ser pi ham meil kol<l<* njm-l

Her stikker noget under.

WERLE.

Hvorledes det?

GREGERS.

Der nia være noget, som dn har brug for

mig til.

w KULE.

I .sa nært et forhold som vorl har den ene vel

altid brug for den anden.

(;i<K(,i.i;>.

.la. man siger jo så.

w ERLE.

Jeg vildr uerne ha' dig hjemme hos mig nu en

tid. .lei; er en ensom mand. Gregers; har altid toll

mig ensom, — hele mit liv igennem; men mest au,

da jeg begynder al drage på alderen. Jeg trænger
til al ha' uogen nm mig.

—
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GREGERS.

Du har jo fru Sørby.

WER] E.

Ja, (let har jeg: og linn er, så at sige, ble't

iiii.LT næsten uundværlig. Hun er kvik. har et jævnt

sind; hun liver op i huset; --
og del knn jeg så sart

trænge til.

GREGERS.

Nå ja ; men så har du det jo altså, som du

ønsker det.

W I KLE.

Ja, men jeg er bange, det kan ikke bli' ved.

En kvinde i slige forhold kommer let i en skæv stil-

ling lige over for verden. Ja. jeg havde nær sagt,
;il en mand er heller ikke tjent med det.

GREGERS.
o

A, når en mand gir slige middagsselskaber som

du, så kan han visst vove adskilligt.

WERLE.

Ja, men hun, Gregers? Jeg er bange for. at

hun ikke længer vil finde sig i det. Og selv om
hun gjorde, det,

- - selv om hun af hengivenhed for

mig satte sig ud over folkesnak og bagvaskelse og

sligt noget
— ? Synes da du, Gregers, du med din

stærkt udprægede retfærdighedsfølelse
—

GREGl RS

(afbryder ham).

Sig mig kort og godt én ting. Tænker du på
al gifte dig med hende?

WERLE.

Og hvis jeg nu tænkte på sådant noget? Hvad så ?
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GR] GERS.

.I.i. del spør' jeg også. Hvad så?

w ERLE.

Vildr del vare dig så aldeles uovervindelig imod?

GREGERS.

Nej, aldeles ikke Ikke på nogen made.

WERLE.

.la. for jeg kunde jo ikke vide, om det kanske
at' hensyn til din afdøde mors minde —

GRKCEKS.

Jeg er ikke overspændl

WER LE.

Nå, hvad du end er eller ikke er, så har du i

al fald lettet en tung sten fra mit bryst. Det er

mig overmåde kært, at jeg tor gøre regning |>a
din

tilslutning i denne sag.

GREGERS
r ufravendt på ham).

Nu skanner jeg, hvad det er, du vil bruge

mig til.

w KULE.

Bruge dig til? Hvad er dog det for et udtryk!

GREGERS.

A. lad os ikke være kræsne i valg af ord: —
ikke pa to mands hånd i al fald. iler kori.i Ja så da!

Derfor var det altså, at jeg, død og plage, måtte
i 1 1 < 1 1 i 1 1 < 1 «

•

mig i byen i egen person. I anledning af

fm Sørby skal der arrangeres familjeliv her i huset.

Tablå mellem far oj: son! I)<| hlir noj,
r e| nvt. det!
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w ERLE.

Hvor tor <lu tale i den tone!

GREGERS.

Når har her været familjeliv? Aldrig sst længe

jeg kan mindes. Men nu har man sagtens behov

for en smule af den slags. For det vil jo unægtelig
ta' sig godt ud, når det kan fortælles, at sønnen

på pietetens vinger er ilel hjem til den aldrende

faders brudgomsfest. Hvad blir der sa igen af alle

rygterne om. hvad den stakkers afdode matte lide

og døje? Ikke et fnug. Hendes son slår dem jo til

jorden.

WERLE.

Gregers,
—

jeg tror ikke. der tindes den mand
i verden, der er dig så meget imod som jeg.

GREGERS

I sagte).

Jeg har set dig på for nært hold.

WERLE.

Du har set mig med din mors øjne. (stenker >tem-

men lidt.i Men du skulde huske på. at de øjne var -

omtåget en gang iblandt.

GREGERS

(b;rvende).

Jeg forstår, hvad du sigter til. Men hvem bær'

skylden for mors ulykkelige svaghed? Det gør du

og alle disse --
! Den sidste af dem var dette fruen-

tininier, som Hjalmar Ekdal blev makket sammen
med, da du ikke længer

- a !

WERLE

(trækker på skuldrene).

Ord til andet, som om jeg horte din mor.



225

GREGERS

(udeo at agte p.c bam).

—
Og der sidder han nu. lian med sit store

troskyldige barDesind midt i bedraget,
— lever under

t.iL
r sammen med en slig en, og ved ikke, at det,

lian kalder sit bjem, er bvgget på en logn! k-i skrid)

nærmere.) N&T jeg ser tilhave pa al din færd, da er

det, sum om jeg sfi ud over en slagmark med knuste

menneskeskæbner langs alle vejene.

W ER LE.

Jeg tror næsten, at kluften er for bred imellem

os to.

GREGERS
i bukker behersket).

Det har jeg observeret; og derfor tar jeg også
min hat og i,

rar.

AVER LE.

Gar du! Ud af huset?

GREGERS.

Ja. For nu ojner jeg endelig én gang en op-

gave at leve for.

WERLE.

Hvad er det for en opgave?

GREGERS.

Du \ ili I.- bare le, ifald du horte det.

WERLE.

En ensom mand ler ikke så let, Gregers.

in Nit I K iuskn- SAMLEDE v.* li Kl it. VII. 15
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i.KEGKHS

(peger tid mod baggrundenl.

Se, for,
— der leger kammerherrerne blindebuk

n in I fru St u-l
ty.
— God nat og lar vel.

(Han gar ud i baggrunden lil højre. Latter og løjer hores fra selskabet,

der kommer III syne i den ydre stue.)

W KULE

(mumler hånlig! elter gbegers),

He — ! Stakker, — og så siger han, al hau
ikke er overspændt!



ANDE IN AKT.

diJAiMAi; ekdau atelier. Rummet, der er temmelig stort, Bes al være el

loftværelse. Til hejre er der skråtag med store glasruder, halvt til-

datkkede af el blfit forhaeng. t >
[ i

<
*

i hjørnet til hejre er indgangsdereu
loran pa samme side en dor til dagligstuen. Pa vaggen til veustre er

ligeledes l" dere og mellem disse en jernovn På bagvæggen er en bred

dobbeltdør, indrettet til al skyde til siderne. Atelieret er tarvelig! men

hyggeligl iudrettel "g udstyret, Mellem dørene til bøj re, li.lt fravæggen,
star en sola med et bord og nogle stole; på bordet en tandt lampe med
skit-rm : i ovnskroken en gammel lænestol. Forskellige fotografiske appa-

rater og instrumenter står opstillet liist og her i rummet. Ved bag-

væggen, til venstre for dobbeltdøren, Blår en reol, hvori nogle boger.

Og Basker med kemiske stoller, forskellige shiirs redskaber, va-rktoj

•_' andre genatande. Fotografier og småting, som pensler, papir og lig-

nende, ligger pfi bordet. I

".i\a i ki. ai sidder på en stol ved bordet og syr. hedvig sidder i sofaen

meil bænderne foran øjnene og tommelfingrene i ørerue og læser i en bog.)

i.INA

(skotter et par gange, ligesom med dulgl bekymring, ben til bende; derpå

siger linn):

I [edvig!

HEDVIG

(hører det ikke).

GINA

(højere).

Hedvig!
lo»
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1 1 1 I
• V K.

(tar hænderne fra og ser "|>>.

Ja, mor?

GINA.

Snille Hedvig, nu må du ikke sidde hl; |;i'sc

længer.

HEDVK,

Å men, mor, kan jeg da ikke la hese lidt i il?

Hare lidt!

(;ina.

Nej. nej. nu skal du lægge den bogen ifra dig.

Din far liker ilel ikke; han selv heser aldrig om
kvellerne.

HEDVIG
i lukker bogen).

Nej, far bryr sig nu ikke sa stort om al

læse. han.

GINA

(lægger syteje) I il side og tar en blyant og et lidet liæfle på bordet).

Kan du huske, hvor meget vi gav ud for smør-

ret idt\g?

HEDVIG.

Det var 1 krone og 65 øre.

<;ina.

Det er rigtig. (noterer.) Det er svært, hvad her

bruges af smør her i huset. Og sa var del til spege-

pølse og lil ost,
— lad mig se — (noterer.),

—
og så val-

det til skinke — hm — (sum rer.) Ja. der har vi

straks —

HEDVIG.

I

lg sa kommer øllet lil.
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I.INA.

Ja, det forstår sig.
ih..i.t.-i-.i Det loher o|>; men

del mi.-i jo til.

HEDVIG

< »ur så behøvte jo
ikke du og jeg noget varml

lil middag, siden far var ude.

GINA.

Nej; og det var jo bra'. Nå, og så tog jeg jo

også ind «ille kroner og femti for fotografierne.

HEDVIG.

'lauk. blev det sa meget!

GINA.

Akkurat otte kroner og femti.

(Taushed. buia tar atter sit sytøj. bedvig tar papir og blyani og gir

sig til ul tegne noget, med den venstre hand skyggende for øjnene.)

HEDVIG.

Er del ikke morsomt at tanke sig, at far er i

storl middagsselskab Ims grosserer Werle?

GINA.

Du kau da ikke sige, at det er Ims grossereren,

han er. Del var
j<» sønnen, som sendte bud efter

nam Uidt efter.) Vi har jo ikk<- noget med den gros-

sereren at gøre.

HEDVIG.

Jeg glæder mig så umådelig til, at far skal

komme hjem. For han lovte, at han skulde be' fru

Sørby om oogel godt til mig.

gina.

Ja, d.r vanker såmænd nok af gode ting i det

huset, kan du tro.
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iiii»n n;

(tegner fremdeles).

Lidl sulten er jeg næsten også.

gamle ekdal, med papirpakken under armen og en anden pakke i frakke-

lommen, kommer ind gennem gangdøren.)

GINA.

Hvor sent bedstefar konimer hjem idag.

EKDAL.

De havde stængt kontoret. Måtte vente hos

Gråberg. Og så fik jeg gå igennem
— hm.

HEDVIG.

Gav de dig noget nyt at skrive af. bedstefar?

EKDAL.

Hele pakken her. Vil du hare se.

GINA.

Det var jo bra".

HEDVIG.

Og i lommen har du også en pakke.

EKDAL.

Så? Snak: det er ikke noget. (sætter stokken frn

sig i krogen.) Det blir arbejde for lang tid, dette her.

Gina. (trækker den ene halvdør pi bagvæggen lidl tilside.) Hys!
(kikker en stund ind i rummet og skyder atter døren forsigtigi for.)

He— he! De sover såmænd alle i bob. Og hun selv

har lagt sig i kurven. He— he!

HEDVIG.

Er du viss på. at hun ikke fryser i den kurven,

bedstefar?

EKDAL.

Kan <lu tænke sligt! Fryser? I alt det strå?

ni... i den øverste dm- til venstre.) Jeg finder vel fyrstikker?
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GINA.

Fyrstikkerne star
pfi

kommoden.

(i kdai går ind i Bil rærelse.)

HEDVIG.

Det var rigtig ^< >< 1 1. at bedstefar fik alt det al

skrive igen.

GINA.

Ja, stakkers gamle far; så tjener han sig da en

liden lommeskilling.

hedvig!

Og så kan han ikke sidde hele formiddagen der

nede på den fæle madam Eriksens restanration.

GINA.

Det også, ja.

(kort taushed.)

HEDVIG.

Tror du, de sidder ved middagsbordet endnu?

GINA.

Vorherre véd; det kan såmænd gerne hænde, det.

HEDVIG.

Tænk, al den dejlige mad, som far får at spise!

.le^ er viss på, at han er glad og fornøjct, når han

kommer. Tror du ikke det, mor?

GINA.

Jo; men tænk, om vi nu kunde fortelle ham,
at vi havde fat værelset lejet bort.

HEDVIG.

Men det behøves ikke ikveld.
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GINA.

A. det kunde n<>k komme godt med, du. Og
det står jo der til ingen nytte.

HEDVIG.

Nei, jeg mener, det behøves ikke, for ikveld er

far godt oplagt alligevel. Det er bedre, at vi har

det med værelset til en anden gang.

GINA

(ser over I il licnde).

Er du glad, nai du har noget godt at fortælle

lar, når han kommer hjem om kvellerne?

HEDVIG.

Ja, for så blir her mere fornojeligt.

GINA

(tænker lien for sig).

A ja, der er noget i det.

i iamle ekdal kommer ind igen og vil gå ud gennem den forreste der

I il venstre.)

GINA

(vender sig halvt på stolen).

Skal hedstefar ha' noget i køkkenet?

EKDAL.

Skulde så, ja. Bliv hare siddende.

(går ud.)

i, INA.

Han roder da vel ikke med gløderne derud<?

(venter en stund.) Hedvig, se du efter. hvad han tar

sig til.

(ekdal kommer ind igen nxil en liden mugge med dampende vand.)
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BBDVIG.

Henter du varmt vand. hedslefar?

EKD \L.

Ja, jeg gor. Skal bruge «lit Hl noget. Jeg nia

Bkriye; og så er blækkel ble'i jørmei som en grød,— hm.

GIRA.

Men bedstefar skulde da spise kveldsinaden først.

Den er jo sat ind.

EKltAI..

Det tar vare det samme med kveldsinaden,

Gina. Har svært travlt, siger jeg. Jeg vil ikke ha'

QOgen ind pa kammerset til mig. Ikke nogen,
— lun.

(Han går ind i sil værelsa gina og hedtig sit pfi binanden.)

GINA

(sagte).

Kan du skonne, du, hvor han har fat penge fra?

HEDVIG.

Han har visst fåt af Gråberg.

GINA.
o

A langt ifra. Gråberg sender jo altid pengene
til mig.

HEDVHi.

Sa nia han ha' fat sig en flaske på borg et

steds.

GINA.

Stakkers gamlefar, de borger nok ikke ham

noget.

iIijaimu; iki'ai, overtråkke og med en grå filthat, kommer ind rrahejre.
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GINA

(kaster sytoj.'l .._' n-jser sigl.

Nej men, Ekdal. er du alt der igen!

ill DVIG

(samtidigt, springer op).

Tænk, at du kommor nu, far!

HJALMAR

(sætter hatten fra sig).

Ja, nu erik nok de fleste.

HEDVIG.

Sa tidlig?

HJALMAR.

Ja, det var jo et middagsselskab.

f vil trække yderfrakken at'.)

GTNA.

Lad mig hjælpe dig.

HEDVIG.

Jeg også.

(De trækker frakken at' ham; gina hænger den op på bagvæggen.)

HEDVIG.

Var der mange der, far?

HJALMAR.

Å nej, ikke mange. Vi var så en 12 — 14 per-

soner til bords.

GINA.

Og du lik vel snakke med dem alle sammen?

HJALMAR.

Å ja, lidt; men det var nu især Gregers. som
la" beslag på mig.
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Eir Gregers 1 1
.^r

«
*

styg cndnu?

HJALMAR.

Na. lian ser jo ikke videre godi ud. - - Er ikke

den gamle kommel hjem?

HEDVIG.

Jo, bedstefar sidder iiule og skriver.

HJALMAR.

Sa' lian noget?

GINA.

Nej, hvail skulde han sige?

HJALMAR.

Nævnte han ikke noget om — ? Jeg synes, jeg
horte, at han havde været hos Gråberg. Jeg vil gå
lidt iud til ham.

GINA.

Nej, nej, det er ikke værdt —

HJALMAR.

Hvorfor ikke det? Sa' han, at han ikke vilde

ha' mig ind?

GIN \ .

I lan vil nok ikke ha' nogen ind i kveld —

HEDVIG

(gar tegn).

Hin— hin!

GINA

(marker dei ikke).

— han har vaiet her og hentet sig varmt vand
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HJALMAR.

Aha, sidder hai) Og ?

GINA.

Ja, han gør nok det.

HJALMAR.

Herregud. min stakkers gamle hvidliarede

lar — ! Ja. lad ham så hare sidde og gøre sig rigtig

dygtig tilgode.

(GAMLE EKDAL, i liusfi a k ke Og Iii>-<1 lamll I nlia ksjii ln-, kommer IVa -il

va-i .

EKDAL.

Kommen hjem? Syntes nok, jeg hørte, det var

dig, som snakked.

HJALMAR.

Jeg kom nu netop.

EKDAL.

Du sa mig nok ikke. du?

HJALMAR.

Nej; men de sa', du var gal igennem --; og
så vikle jeg følge dig.

EKDAL.

Hm, snilt af dig, Hjalmar.
— Hvad var det for

nogen, alle de folk?

HJALMAR.

A, det vai- torskellige. Der var kammerherre

Flor og kammerherre Balle og kammerherre Kasper-
sen og kammerherre — sa og så; jeg ved ikke —

EKDAL

(nikker).

Hører du det, Gina! Han har været sammen
med hare kammerherrer.
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.la. del er nok svært fint i del huset nu.

HEDVIG.

Sang de kammerherrerne, far? Eller læste de

nogrt o|»?

ii.iai.mai;.

Nej, de bare VTøvled. Så \ ilde de ha' mig til

at deklamere lor skr
: unn det tik de mig ikke til.

EKUAL.

Fik de dig ikke til det, du?

GINA.

Det kunde du da gerne ha' gjort.

HJALMAR.

Nej; en skal ikke straks sta pa pinde for alle

og enhver, (spadserer om på gulvet.) Jeg gor det i al

fald ikke.

EKDAL.

Nej, nej; Hjalmar er ikke sa lige til, han.

HJALMAR.

Jeg véd ikke, hvorfor jeg just skal sørge for

underholdningen, når jeg er ude engang ihlandt. Lad
de andre anstneiiLre sig. IVr irar de tyrene fra det

ene madhus til det andet og æder og drikker dag
ud og ila"; ind. Lad dem sa værs'go' gøre nytte for

al deu gode mad, de far.

(INA.

Men det sa' du da vel ikke?

HJALMAR

inyi r).

Ha— hå— hå— ; de tik såmænd hore aogel al hvert.
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EKDAL.

Og del var til kammerherrerne selv!

HJALMAR.

Det er ikke (Vil for det. (henkastende.) Siden knm
vi i en liden dispyt om Tokayervin.

EKDAL.

Tokayervin. du? Det er en fin vin. det.

HJALMAR

(standser).

Den kan være fin. Men jeg skal sige dig, ikke

alle årgangene er lige line; det kommer alt an på,

hvor megcl solskin druerne har tal.

GINA.

Nej, dn véd da også al tingen, du, Ekdal.

EKDAL.

Og det gav de sig til at disputere om?

HJALMAR.

De vilde prove på det: men sa fik de den he-

sked. at ihf var ligedan med kammerherrer. Af
dem var heller ikke alle årgange lige fine — blev

der sagt.

GINA.

Nej. hvad du kan tinde på!

EKDAL.

Ile— he! Og det fik de på sin tallerken?

HJALMAR.

Lige op i ojnene fik de det.

EKDAL.

Du, Gina, han sa' det lige op i ojnene pa
kammerherrerne.
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Nej. (ank. lige <»|)
i ojnene.

II. I W. MAK.

Ja. luen jeg vil ikke ha', al der skal tales om
det. Sligi fortæller man ikke. Det hele gik jo også
af i al venskabelighed, naturligvis. Det var jo hygge-
lige, gemytlige mennesker; hvorfor skulde jeg så såre

dem? Nej!

EKDAL.

Min lige op i ojnene
—

HEDVIG
i indsniigrende).

Hvor morsomt det er at se dig i kjole. Du tar

dig godt ud i kjole, far!

HJALMAR.

Ja, synes du ikke det? Og denne her sidder

virkelig meget upaklageligt. Den passer næsten som
om den var sydd til mig; lidt trang i armhullerne
kanske ; hjælp mig, Hedvig. (Irækker kjolen al. i Jeg
far heller jakken pa. Hvor har du jakken, Gina?

GINA.

Her er den.

(bringer jakken og hjelper lunn.)

HJALMAR.

Se sa! Husk endelig på, at Molvik far kjolen

igen straks imorgen tidlig.

GINA

(lagger den hen).

Det skal nok bli' besørget.
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HJALMAR

(strækker sig).

Al), del kendes dog ligesom mere hjemligt. Og
en sådan los og ledig husdragt passer også bedre

I il min hele skikkelse. Synes ikke du det, Hedvig?

HEDVIG.

Jo, far!

HJALMAR.

Når jeg således slår halstørklædet ud i et par

flagrende ender — ; se lier! Hvad?

HEDVIG.

Ja, det tar sig så godt ud til knebelsbarten og
til det store krøllede håret.

HJALMAR.

Krollet vil jeg ikke egentlig kalde det; jeg vil

snarere sige lokket.

HEDVIG.

Ja, for det er så storkrøllet.

HJALMAR.

Egentlig lokket.

HEDVIG

lli<lt efter, Irækker ham i jakken).

Far!
"

HJALMAR.

Nå, hvad er det?

HEDVIG.

Å, du ved godt, hvad det er.

HJALMAR.

Nej visst \ éd jeg ikke, nej.
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ill h\ h.

(ler oe klynk

A
jo, far; nu ska] «lu i k k «

-

pine mig længer!

HJALMAR.

M. ii bvad er del da?

HEDVIG

(rusker i ham I.

Å snak: kum nu meil (Inf, far! Du véd
jo alt

del gode, «lu lovte mig.

HJALMAR.

A nej tænk, at jeg skulde glemme det!

HEDVIG.

Nej. <lu vil hare narre mig, far! Å, det er
>kam at' dig! Hvor har du det henne?

HJALMAR.

Jo, så sandelig glemte jeg det ikke. Men hi

lidt! Jeg har aoget andel lil dig, Hedvig.

(går lien og Beger i kjulelommerae.)

HEDVIG

(hopper "_' klapper i trønderne).

A mor, mor!

GINA.

Ser du; nar du hare gir tid. så —

HJALMAR
nm. I .-i papir).

Se, her har vi den.

HED\ IG.

Det der? Del «-r jo bare el papir.

ihnhik iiinkn> SAMLED! \*.ltKM<. VII lli
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HJALMAR.

Det er spiseseddelen, du; hele spiseseddelen.

Her står ..Menn"; det betyder spiseseddel.

HEDVIG.

Har du ikke noget andet?

HJALMAR.

Jeg har jo glemt del andet, hoier du. Men du

kan tro mig på mit ord: det er en dårlig fornøjelse

med del slikkeri. Sæt dig nu bori til bordet og læs

på den seddelen, så skal jeg siden beskrive dig,

hvorledes retterne smager. Se der. Hedvig.

HEDVIG

(svælger graden),

Tak.

(Hun -ii Hit sig, hip len dl læse; gina gor t e^n III heade; iuu.mar

iiiu'1 ker <let.)

HJALMAR

(driver om [>n giilvH

Det er da også de utroligste ting, en familje-

forsørger har at tænke på; og glemmer en bare det

aller ringeste,
— straks skal en se sure miner. Nå,

en Vænner sig til det Også. (standser ved ovnen hos den

gamle.) Har du kikket der ind i alten, far?

EKDAL.

Ja, du kan vel tænke dig det. linn er gåt i

kurven.

HJALMAR.

Nei, er hun gå1 i kurven! Hun begynder altså

at værme sig til den.

EKDAL.

.la, du; del var jo det, jeg spade. Men du, ser

du, nu er der nogen små grejer til



243

HJALMAR.

.\tPL.'iii forbedringer, ja.

BKDAL.

Min de in a gøres, du.

HJALMAR.

Ja, lad os snakke lidt om de forbedringerne,
lar. Kom her, sa sætter vi os i sofaen.

EKDAL.

Ja ook! Hm, tror. jeg vil stoppe pibei) først;— rna nok renske den også. lim.

(han går iml i sit værelse.)

GINA

l —nu ler (il hjalmakI.

Renske piben, du.

HJALMAR.

A ja, ja, Gina, lad ham bare — ; den stakkers

skibbrudne gubbe.
— Ja, de forbedringerne,

— dem
er det bedst, vi far fra banden hnorgen.

GINA.

[morgen far du nok ikke tid. Ekdal.

HEDVIG

(indfaldende).

A jo visst, mor!

GINA.

— for busk på de kopierne, som skal retuseres;

lnr bar nu været så mange bud efter dem.

HJALMAR.

5< sa: er det nu de kopierne igen? De sk;il

nok bli' ferdige. Er ber kanske kommet nve be-

stillinger også?
i.;-
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I.INA.

Nej desværre; imorgen har jeg ikke andet end

de lo portrætterne, som <lii véd.

HJALMAR.

Ikke riogel andet? A nej, når man ikke griber

sig an, så

GINA.

Men hvad skal jeg da gøre? Jeg sætter jo i

a viserne alt det yv: arker, synes jeg.

HJALMAR.

Ja, aviserne, aviserne; du ser, hvad det hjælper
til. Og sa har der vel ikke været nogen og set på
værelset heller?

GINA.

Nej. endnu ikke.

HJALMAR.

Det var jo at vente. Når man ikke er om sig,

så — . Man nia ta' sig rigtig sammen, Gina!

UEIA II.

Igår imod haml.

Skal jeg ikke ta' llojten til dit;, lar?

HJALMAR.

Nej; ingen fløjte; jeg behøver ingen glæder her

i verden, (driver om.i Jo, jeg skal samænd arbejde

imorgen; det skal ikke mangle pa det. Jeg skal

vissl arbejde så længe mint- knetter strækker til

GINA.

Men. kære snille Ekdal, det var da ikke så,

jeg mente.
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HEDVIG.

Far, skal jeg ikke sætte ind en Maske øl?

Il.l \l MAH.

Nej, aldeles ikke. Der behøves ingen ting for

mig. (standser.) 01? — Var det ol. .lu talte OID?

HEDVIG

(livlig).

Ja, lar: dejlig 1'riskl ol.

HJALMAR.

Nå, når du endelig vil, så kan «lu jo yerne

sa Me ind en llaske.

(.INA.

.la. gør det; sa skal vi ha' det hyggeligt.

(hedvig laber mod køkkendøren.)

HJALMAR

(ved ovnen, standser hende, ser pa hende, griber hende om hodet og

trykker hende op til sig).

Hedvig! Hedvig!

HEDVIG

Iglnd og i tårer).

A du snille far!

HJALMAR.

Nej, kald mig ikke sa. Der har jeg siddet og
lai lnr mig ved den rige mands bord, — siddet og

svælget ved det bugnende taffel — ! <
»,u sa kunde

jeg endda !

GINA

(sidder ved bordi

A snak. -nak. Kkdal.
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HJALMAR.

Jo! Mon I må ikke regne det så noje med

mig. I véd jo, at jeg holder af jer allikevel.

HEDVIG

(slår armene <>in ham).

Og vi holder så umådelig af dig, far!

HJALMAR.

Og skulde jeg være urimelig en gang imellem,

så — Herregud husk på, at jeg er en mand, som
bestormes af sorgernes hær. Nå! (tørrer øjnene.) Ikki'

ol i en sådan stund. Giv mig flojten.

(HEDVIG løber til reolen og henter «len. I

HJALMAR.

Tak! Sudan. ja. Med fløjteii
i hånd, og med

jer to omkring mig
— å!

(HEDVIG sætter sig veil bordet hos lin v; HJALMAR gar frem og tilbage.

stetter slærkt i og spiller en bøhmisk folkedans, men i et langsomt elegisk

tempo og med følsomt foredrag.)

HJALMAR

(afbryder melodien, rækker gina den venstre hand og siger bevægeti:

Lad det kun være trangt og tarveligt under

vort tag, Gina. Det er dog hjemmet. Og det siger

jeg: her er godt at være.

(Han begynder atter at spille; straks etter banker det på gangdøren.)

GINA

(rejser sigl.

Hys. Ekdal, — jeg tror der kommer nogen.

HJALMAR

(lægger Qøjten i reolen).

Se så igen!

Igina gar hen og almer doren.)
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GREGERS W I i;l I

(ude i gangen).

I hu forladelse —

Å!

i.l.NA

i vitjer li.lt tilbage).

G HEGERS.

er det ikke lier. fotograf Ekdal bor?

GINA.

Jo, "let er.

1 1.1 A LMAR

(går hen imod døren).

Greners! Er du der alligevel? Nå, så kum
nu! da.

GREGERS

(kommer ind).

Jeg sa" dig jo, at jeg vilde se op til dig.

HJALMAR.

Men ikveld '.

J Er du gåt fra selskabet?

GREGERS.

Både fra selskabet og fra familjehjemmet.
-

God aften, fru Ekdal. Jeg véd ikke, om De kan
kendc mig igen?

GINA.

A, jo; unge herr Werle er ikke så svær at

kende igen.

GREGERS.

Nej, jeg ligner j<> min mor; og hende mindes
l>i- s;iL't('IIS.

HJALMAR.

Er du gåt fra huset, siger du?
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GREGERS.

.I.i. jeg er flyttet hen
)»;i

el hotel.

HJALMAR.

Ja sa. Nå, siden du er km n, så ta' af dig
• i- sl;i dig ned.

GREGERS.

Tak.

(trækker yderfrakien af. Han er nu omklædt, i en simpel grå klædes-

dragi af landligt snil.i

ll.l VLMAR.

Her, i sofaen. Gør dig del mageligt.

(grbgers -i Mit sig i sofaen, iu.w..m.\h på en ~l<>l ved Imi-def.i

GREGERS

(ser sig omkring).

Så her er det altså du holder til. Hjalmar.
Her bor du altså.

HJALMAR.

Dette lur er atelieret, som du vel ser —

GINA.

Men her er nu rummeligere; og derfor så holder

vi os helst her ude.

HJALMAR.

Vi bode bedre før; men denne Lejligheden har

én stor fordel: her er sådanne pra-gtiire ydre ruin

GINA.

Og sa har vi et værelse på den andre siden af

gangen, som vi kan
leje ud.

GREGERS

(til ll.l Al M >HI.

Se, se. — du har ligerende u-s,i.
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M.l \l M Ali.

Nej, ikk<- endnu. Del går ikke så Port, ser

du; man må være um sig. (Hl bkotig.) Men del var
<|rt øllet, «111.

Ill |.\ K.

(nikker og går ad i køkkenel |.

GR] GERS.

I> •• t er altså din datter?

ii mm \n.

Ja, del er Hedvig.

GREGI RS.

<

lg
linn er jo eneste barn?

ii.i ILMAR.

Hun er det eneste, ja. Hun er vor højeste

gladde i verden, Og
— (aæuker slemmen.) hun er også vor

dybeste sorg, Gregers.

GREGERS.

Hvad er det, du siger!

HJALMAR.

Ja du; foi der <
j r al truende fare for, at hun

kommer til at miste synet.

GREGEH-.

Blir blind!

HJALMAR.

Ja. Endnu er hare de første tegn al spore; og
<l<-l kan jo gå bra' <-ii tiil endnu. Men lægen har

varsle! os. I>«'t kommer ubønhørligt.

GREGERS.

Dette ber er y< en skrækkelig ulykke. Hvor-
ledes har Inni fal «let?
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HJALMAR

(sukker).

Arveligt, rimeligvis.

GBEGERS

(studsende).

Arveligt?

gi\ \.

Ekdals mor havde også svagt syn.

HJALMAR.

Ja, det siger far; jeg kan jo ikke huske hende.

GREGEKS.

Stakkers barn. Og hvorledes tar hun det?

II. i VLMAR.

A, di i kan da tænke, vi nænner ikke at sige

hende sligt. Hun aner ingen tare. Glad og sorgløs

og kviddrende som en lidenfugl flagrer hun ind i

livets evige nat. (overvældet.i A, det er så knusende

svart for mig, Gregers.

(hedvig bringer el breel i 1 øl og glasse, som hun sætter på bordet. i

HJALMAR

(stryger hende over hodet).

Tak. tak. Hedvig.

HEDVIG

(lægger armen om hans hals og hvisker ham i ereti.

HJALMAR.

Nej. Ikke smørrebrød nu. (ser hen.) Ja. kanske

Gregers lar cl stykke?

GREGERS

(afværgende).

Nej, nej tak.



•jr.i

ll.iAl.M \i;

( fremdeles vemodig).

Na. du kan jo sætte li<ll ind alligevel. Skulde
du lia' t-n skalk, sa vai del lira*. Og så la' del

være tilstrekkelig smør på, du.

HEDVIG

(nikkel- fornøjel og går ud i kekkenel igen).

GREGERS

(som luir fillet hende med sjåene).

Hun ser da ellers nok så frisk og sund ml.

synes jeg.

GINA.

Ja. ellers mankerer hun, Gud ske lov. ingen

tingen.

GREGERS.

Hun kommer visst til at ligne Dem med tiden,

fru Ekdal. Hvor gammel kan hun nu være?

GINA.

Hedvig er nu snart akkurat fjorten ar: hun har

jebursdag i overmorgen.

GREGERS.

Temmelig stor for sin alder da.

GINA.

Ja. hun er skudt svært
<>|>

i det sidste aret.

GREGERS.

På dem. som vokser op, ser en bedst, hvor

gammel en selv blir. Hvor længe er det nu De
har været gift?

GINA.

Nu har \i værel gifl
i

-
; jaha. snart i femten ar
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GBEGERS,

Nej, tænk, er det sa længe!

I.INA

(blir opmærksom; ser på liann.

Ja del er det da rigtignok.

HJALMAR.

Ja visst er det så. Femten ar på nogen få

måneder nær. (slår over.i Det må ha' været lange år

for dig der oppe pa værket, det, Gregers.

GREGERS.

De var lange sa længe jeg leved dem; - nu

bagefter véd jeg næsten ikke, hvor den tiden er

ble't a f.

(GAMLE EKDAL kommer fra sit værelse, uden pillen, men med sin gammel-

dagse uniformshue på liodet; hans gang er lidt u>li>.i

EKDAL.

Se sa, du, Hjalmar, nu kan vi sætte os og
snakke om delte her — lun. Hvad var det nu for

noget?

HJALMAR

(går imod haml.

Far, her er nogen. Gregers Werle — . Jeg véd

ikke, om du kan huske ham.

EKDAL

(ser på gbi ki ks, s har rejsl

Werle? Er det sonnen, det? Hvad er det,

han vil mig?

n.i \i MAR.

Ingen ting; det er til mig, han kommer.

EKDAL.

Nå, så der er ikke notrel pa fa-rde?
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HJALMAR.

Nej \ iss! ikke, nej.

i KDAL
i-\ inger med armen).

Ikkr for det, ser «lu : jeg er ikke ræd, men

GBEGEBS
ben hl ham),

Jeg vildr bart' hilse Dem fra de gamle jagt-

tomterne, løjtnant Ekdal.

EKDAL.

Jagttomterne?

GREGERS.

Ja. deroppe rundt omkring Højdalsværket.

EKDAL.

Na, der oppe. Ja, der var jeg godt kendt tor

i tiden.

GREGERS.

Den gang var De slig en vældig jæger.

EKDAL.

Var sa. ja Kan nok være, det. De ser pa
munduren. Jeg spør ikke nogen om lov til at hære

den her inde. Hare jeg ikke går i gaderne med

den, så —
iiitnvii; bringer en tallerken Bmerrebred, som buo sætter på bordet.)

HJALMAR.

3æt dig nu. far, og fa dig et glas øl. Vær så

god, Gregers.
ii kl vi. mumler og stavrer ben ill bofaen, gbegbbb sastter sig pi stolen

naiiiir-t ved ham, bjalmar på deo anden side af gbbgbbs. gina sidder

Hill fra borde) • >.: syr; ukbvig -lir Ims -in far.)
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GREGERS.

kan De mindes det, løjtnant Kkdal. aår Hjal-
mar og jeg var o|)jie ol: besogte Dem om sommeren

og i juletiden.

EKDAL.

Var De? Nej, nej, nej, det sanser jeg ikke.

Men tor nok sige, jeg luir været en glup jæger, jeg.

Bjørn har jeg også skndt. Har skndt hele ni.

GREGERS

(ser deltagende på hann

Og nu jager De aldrig mere.

EKDAL.

A, skal ikke sige det, far. Jager nok en gang
iblandt. Ja, ikke |>a

den måden, da. For skogen,
ser De, — skogen, skogen

—
! (drikker.) Star skogen

bra' deroppe nu?

GREGERS.

Ikke så gild som i Deres tid. Den er hugget
svært ml.

EKDAL.

Hugget ud? (sagtere og ligesom ræd.l Det er farlig

gerning, det. Det dra'r efter sig. Der er havn i

skogen.

HJALMAR

(fylder i hans glas).

Vær så god; lidt til, far.

GREGERS.

Hvorledes kan en mand som De, — slig en fri-

luftsmand, — leve midt i en kvalm hy, her inde

mellem fire valtre?
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EKI> \l

(ler -ni.»! og -kult i-r til ii.i.mmabI.

A. lier er ikke sa ilde lier. Slet ikke så ilde.

GREGERS

Men all det. som Deres sind er vokset sammen
med? Denne svale strygende luftningen, dette fri

livet i skog Og på vidder, mellein dyr og fugl ?

EKI» vi

(smiler).

Hjalmar, skal vi vise ham det?

HJALMAR

(hurtig og lidt forlegen).

A nej. nej, far: ikke i aften.

GHEGEUS.

Hvad vil han vise mig?

HJALMAR.
o

A, det er bare noget sådant — ; du kan få se

det en anden gang

GREGERS

(fortsætter til den gamle)i

Ja, det var det, jeg mente, løjtnant Ekdal, at

nu skulde De følge med mig opover til værket; for

jeg rejser visst snart igen. De kunde sagtens få

noget skriveri deroppe også. Og her har De jo

ingen verdens ting, som kan hygge Dem og kvikke

Dem op.

EKDAL

(stirrer forbauset pa ham).

Har jeg ingen verdens ting, som — !

GREGERS.

Ja, De har Hjalmar; men han har jo sine igen.
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Og en mand som De, der altid har kendt si^ så

dragen lil det, som IVil og vildl er —

I M>AL

(slår i bordet)

Hjalmar, au skal han se det!

HJALMAR.

Xej luen. tar. er nu det værdt? |)i-| er jo

mørkt —
EKDAL.

Snak; det er jo månelyst, (rejser sig.) Han skal
se det, siger jeg. Lad mig slippe frem. Kom så og

hjælp mig, Hjalmar!

HEDVIG.

A ja, gør det, far!

HJALMAR

(rejser sig)

Ja — ja da.

GREGERS
(til gina).

Hvad er det for aoget?

GINA.

A, De ina såmænd ikke tro, <lrt er nogel
videre rart.

(EKDAL og h.iai.mar er gat hen lil bagvæggen n,r

skyder hver sin halv-

dør til siden; HEDVIG hjadper den gamle; pregers blir stående ved

sofaen; gina sidder uforstyrret og syr. G-ennem døråbningen ses ei stort,

langstrakt, uregelmsessigl loftsrum med krinkelkroge og et par fritstående

skorstenspiber. Der er tag-glugger, bvorigennem el klarl månelys falder

ind over enkelte dele at' del sture rinn; andre ligger i dyb skygge.)

EKDAL

lill GBBGERS).

Ma gerne komme lull hen, De.
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(.Kl (.1 li-.

igår li. n Hl dem).

Hvad it dei så egenl Ult?

ERDAL.

De kan jo se efler. I lm.

HJALMAR

(noget forlegen).

Dette lier horer far til. skønner du.

GREGERS
(ved dåren, ser ind i loftsruininetl.

De holder jo hons, løjtnant Ekdal!

EKDAL.

Skulde mene det, at vi holder hons. De er

fløjet op nu. Men De skulde bare se de høns ved

dagsens lys, De!

HEDVIG.

< »ir -;i er der —

EKDAL.

Hys — hys: sig ikke noget endnu.

GREGERS.

Og duer har De også, ser jeg.

EKDAL.

A jo; kunde nok vare. det, at vi har duer! De
har rugekasserne sine der oppe under tagskægget.
<le; lur duerne vil helst ligge højt, kan De skonne.

HJALMAR.

Det er ikke almindelige «luer alle .sammen.

IUMIIK ll:-l\- -IMIIIiK VjERKCK. Vil. 17
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EKDAL.

Almindelige! Nej, skulde da vel tro «let ! Vi

har tumlere; og et par kropduer har vi også.'t Men
kom så her! Kan De se den bingen der horte ved

væggen?
GREGERS.

Ja; hva») hruger De den til?

EKDAL.

Der ligger kaninerne om natten, far.

GREGERS.

Nå; så De har kaniner også?

EKDAL.

Ja, De kan da vel for fanden tænke, at vi har

kaniner! Han spør, om vi har kaniner, du Hjalmar!
Hm! Men nu kommer det rigtige, ser De! Nu
kommer det! Flyt dig, Hedvig. Stil Dem her; så

ja; og se så der ned. - - Ser De ikke der en kurv

med strå i?

GREGERS.

Jo. Og jeg ser, der ligger en fu^rl i kurven.

EKDAL.

Hm —
„en fugl"

—

GREGEHS.

Er det ikke en and?

EKDAL

•I<». begribeligvis er det en and.

HJALMAR.

Men liv;id slags and, tror du?



259

in \>\ K,.

Del er ikke nogen simpel and

i KD \i .

Hys!

GR] GERS.

' »- eo tyrkisk and er del heller ikke.

BKDAL.

Nej, herr Werle; del er ikke nogen tyrkisk
and; for del er en vil. land.

i,l:l.i.l RS.

Nej, er del virkelig? En vild and?

BKDAL.

Jaha, del er det. Den ..fuglen", som De sa',
del er vildanden, det. Det er vor vildand, far.

IIEHVIG.

Min vildand. For jeg ejer den.

GREGERS.

Og den kan leve her oppe på loftet? Og
trives her?

EKDAL.

!>- kan da vel forstå, at hun har et trang med
vand til al plaske i.

HJALMAR.

Friskt vand hver anden dag.

GINA

Ivender sig mod bjalmar).

Men. snille ESkdal, nu blir her sa isende
koldt. du.
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EKDAL.

Hm, lad os så lukke da. Kr ikke værdt vi for*

styrrer dem i natteroen heller. Ta' i, du Hedvig.
(hjalmar og bedvig skyver loftsdøren sammen.)

EKDAL.

En anden gang kan De få se hende rigtig.

ter sig i lænestolen veil ovnen.) A, de er svært mærk-

værdige, de vildænderne, kan De tro.

GBEGERS.

Men hvorledes fik De fanget den. løjtnant Ekdal?

EKDAL.

Har ikke fanget den, jeg. Der er en viss mand

her i hyen. som vi kan takke for den.

GREGERS

(studser lidt).

Den mand skulde da vel aldrig være min far?

EKDAL.

Jo sa sandelig. Akkurat Deres far. Hm.

HJALMAR.

Det var da løjerligt, at du kunde gætte det,

Gregers.

GREGERS.

Du fortalte jo før, at du skyldte far så mangl

og mangfoldigt; og så tænkte jeg som så -

GINA.

Men vi har da ikke fat anden af grossereren
selv —

EKDAL.

Det er Håken Werle vi kan takke for hende

lige godt, Gina. (til okegers.) Han var udc i båd,
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skanner !).•; og så skød han |>a hende. Men han
ser nu så kleint, far Deres. Hm; sa blev hun bare

skamskudt.

GRl GERS.

Nå så; hun lik sig cl par haggel i kroppen.

HJALMAR.

Ja, hun tik sådan en to-tre stykker.

HEDVIG.

Hun fik det under vingen, og sa kunde linn

ikke Qyve.

C I.EGERS.

Nå, så dukked hun vel til bunds da?

EKDAL

(søvnig, med lykt mæle).

Kan vide det. Gør altid så vildænderne. Stik-

ker til bunds - så dybt de kan vinde, far; — Inder

sig fasl i tang og i tarre - -
og i alt det fandenskab,

som dernede tind's. Og sa kommer de aldrig

op igen.

GREGERS.

Men, løjtnant Ekdal, Deres vildand kom da

<»l> igen.

EKDAL.

Han havde slig en urimelig ghi|> hund, Deres
far. — Og den hunden — den dukked etter og hented
anden op igen.

GREGERS

(vendi til bjalhab).

Og så lik 1 den lier?
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HJALMAR.

Ikke straks: forst kom den hjem til din far;

men der vildr den ikke trives; og så lik Pettersen

b.esked, at han skulde gøre ende pa den

EKDAL
i liah t i søvne).

Mm
ja, Pettersen -- den torsken

HJALMAR
i taler saglere).

På den niaden var det, at vi tik den, ser du;

for far kender noget til Pettersen; og da han børte

dette her med vildanden, så maged han det sa. at

han tik den overladt.

GREGERS.

Og der inde på loftet trives den nu så inder-

lig vel.

HJALMAR.

Ja. sa utrolig vel. du. Den er ble
?

t fed. Nå,
den har jo nu også været så henge der inde, at den

har glemt det rigtige vilde liv: og det er bare det,
som det kommer an pa.

GREGERS.

Du har visst ret i det, Hjalmar. Lad den hare

aldrig få se himmel og hav — . Men jeg tor nok

ikke bli' længer; for jeg tror. din far sover.

II. i VLMAR.
O

A, for den sags skyld

GREGERS.

Men, det er sandt . du sa', du havde et

.neise at leje nd, — et Ledig! værelse?
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II.IAI.M \!i.

Ja \«1: hvad så? Ved du kanske oogen
— ?

GR] <.i:i<^.

Kan jeg fa del værelset?

HJALMAR,

Du?

GINA.

Nej men De, herr Werle —

GREGERS.

Kan jeg få værelset? Su flytter jeg ind straks

imorgen tidlig.

HJALMAR.

Ja, med den største fornøjelse
—

GINA.

Nej men, herr Werle, det er slettes ikke uogct
\ ærelse for Dem , det.

HJALMAR.

Men, <iina, hvor kan du da sige det?

GINA.

Jo, for det værelset er li verken stort nok eller

I v sl IKlk, og
—

GREGERS.

Det kummer det ikke så nøje an på, fru Ekdal.

BU ILMAR.

Jeg synes såmænd del er ei ganske pent værelse;

og slet ikke -;i ilde møblerel heller.
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GINA.

Men lni.sk
|i.i

de 1»». som hor nedenunder.

GREGERS.

Hvad er det for to?

gina.

Å, det er en, som har været huslærer -

HJALMAR.

Det er en kandidat Molvik.

GINA.

-
og så er det en doktor, som heder Relling.

GREGERS.

Relling? Ham kender jeg lidt til; han prak-

tiserte en tid oppe i Højdal.

GINA.

Det er rigtig et par vidtloftige mandspersoner.
De er så tidt udesvævendes om aftningerne: og så

kommer de svært sent hjem om nætterne, og da er

de ikke altid så -

GREGERS.

Sligt vænner en sig snart til. .leg haber, det

skal gå med mig som med vildanden —

GINA.

Hm, jeg synes nok De skulde sove pa det forst

alligevel.

GHE(iER>.

De vil nok svært nodig ha' mig ind i lmset,

tru Ekdal.

GINA.

Nej kors; hvor kan De da tro det?



265

HJALMAR.

•ln. dette her it virkelig hesynderlig ;il' dig,

Gina. mi i.hh.lhs i Men sig mig, tenker <lu altså al

l>li' her i byen for del første?

GREGERS

(lar sin overfrakke på).

Ja, mi tanker jeg al bli' her.

HJALMAR.

Mi ii ikke hjemme hos din far? Hvad agter du

da at ta' dig til?

GREGERS.

Ja, vidste jeg bare det, du — da var jeg ikke

-i ilde faren endda. Mm nar en har det kors pa

sig, at hede Gregers
—

. ,,Gregers"
— også „Werle"

hagefter; har du hørt noget sa fælt. du?

HJALMAR.

A. dit synes jeg slet ikke.

GREGERS.

Huf! Isch! Jeg kunde ha" lyst til at spytte på
den fyren, som heder sligt noget. Men når en nu

engang har det kors på sig at være Gregers
—

Werle her i verden, således som jeg er det —
HJALMAR

(ler).

Ha— ha, hvis du ikke var Gregers Werle, hvad

vilde du sa vaTr lor DOget?

GREGERS.

Kunde yj. va-lge, sa vilde jeg allerhelst være
• ii Hink hund.

GINA.

En hund!
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1 1 1.1 1 \ [G

(u\ il kål li_r l I.

B

A 1 1 <
-

1
da

6BEGERS.

Ja, en rigtig urimelig Hink hund; en slig en,

som gål lil bunds efter vildænder. n;ir de dukker

under og bider sig fast i tang og tarre nede i mud-

deret.

HJALMAR.

Nej, véd du hvad. Gregers,
— dette her skøn-

ner jeg ikke et ord af.

GREGEIi>.

A nej, der er sagtens ikke rar mening i del

heller. Men imorgen tidlig altså — sa flytter jeg
ind. itii gina.) De skal ikke få noget bryderi af mig;
for jeg gør alting selv. Oil hjalmau.) Resten snakker

vi om imorgen. Godnat, fru Ekdal. mikker lil hedvig.)

Godn.it !

(i INA.

Godnat, herr Werle.

HEDVIG.

( rodnat.

II IALMAB

(som hai- ta/iult et lys).

Bi lidt; jeg rna lyse dig; der er visst mørkl

på trapperne.

(GREGERS og hjalmmi går ml gennem gangdøren. I

i ; i \ \

(ser hen for sig, med sytejel i fanget).

Var ikke det «mi underlig snak. at h;m ,u
rerne

vilde være en hund?
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mi 1 1 \ n..

Jeg Bkal sige dig en
ting, mor, — jeg tror, al

hai ul.' aogel andel med det.

GINA,

I [vad skulde (1 e I vhtc lur nogel ?

HEDVIG.

Nej, jeg tred ikke; men del var ligesom han
mente aogel andel, end del han sa* hele tiden.

GINA.

Tror du de I V Ja underlig var det.

HJALMAR

(kommer lilUigei.

Lampen brændte endnu. «-lukker lyset og sætter det fra

»'&) Ali. endelig kan man da få sig en bid mad i

livet, (begyoder at spisq smerrebrød.) Nå, ser du det, Gina,— når man bare er om sig, så

GINA.

Hvorledes <>iu sig?

HJALMAR.

•la. lnr del var da heldi^l alligevel. at vi ende-

lig lik del værelsel lejel bort en gang. Og så, tænk.
til el menneske som Gregers,

— en gammel
god ven.

GINA .

Ja, jeg véd ikke. li vad jeg skal sige. jeg.

ill DV1G.

A mor, du >kal se, del blir så morsom!

HJALMAR.

Du er da også besynderlig. Før var du sa for-

hippe! på at l',i lejel ud: og nu liker du det ikke.
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GINA.

Jo, Ekdal; hvis det bare havde været til en

anden en, så — . Men hvad trur du, grossereren
vil sige?

HJALMAR.

Gamle Wfrie? Det rager da ikke ham.

GINA.

Men du kan da vel skønne, at der er kommet

noget på tvers imellem dem igen, siden den unge
Hytter ud af huset. Du véd jo, hvorledes de to har

det med hinanden.

HJALMAR.

Ja, det kan gerne være, men

GINA.

Og nu kanske grossereren tror. det er dig. sum
har stat hag ved —

HJALMAR.

Så lad ham tro det længe nok! Grosserer Werle
har gjort overmåde meget lor mig: Gud bevar's, —
det erkender jeg. Men derfor kan jeg da ikke til

evig tid gorr mig afhængig af ham.

GINA.

Men, snille Ekdal, det kan komme til al gå ud

over gamle-far; kanske mister han nu den stakkers

lille fortjenesten, han har hos Gråberg.

HJALMAR.

Jeg havde nær sagt: gid det var så vel! Ei-

det ikke noget ydmygende for on mand, som jeg,
;it se sin gråhærdede far gå som et skumpelskud?
Men nu kommer snart tidens fylde, tanker jeg. |tar

et nyt stykke smørrebrød.) Har jeg sa sandt en OOgave i

livet, så skal jeg også ndfore den!
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iu:i)\ ni.

A
ja Gar! Gør det!

• INA.

Hys; vak ham hare ikke!

Il.l AJ.MAIi

(sagtere).

Jeg skal udføre den, siger jeg. Der skal nok

engang komme den dag, da -. Og derfor er del

godt, vi tik værelset lejet ud; for så er jeg men-

uafhængig stillet. Og det må den mand være, som
har en Opgave i livet, (henne ved lånestolen, bevæget.) Stak-

kers gamle hvidhårede far. — Lid på din Hjalmar,
du. Han har hrede skuldre, han; — kraflfulde

skuldre i al fald. — Du skal nok en vakker dag vågne
o|> og

—
. (til giha.) Tror du det kanske ikke?

GINA

(rejser sig).

Jo visst gor jeg så; men lad os først se at få

ham til kojs.

HJALMAR.

Ja, lad OS «let.

(Oe tar rarligt fat på den gamle.)



TREDJE AKT.

i hjalmar ekdai.s atelier. Det er morgen; dagslyset falder ind gennem
det store vindu i skralagrl: furhcenget er fratrukket. |

(hjalmar sidder ved bordet beskæftiget med al retouchere et fotografi;

tiere andre billeder ligger foran ham. Lidt efter kommer gina i hat og
kåbe ind gennem gangdøren; hun har en lågkurv pa armen.)

HJALMAR.

Er dti alt der igen, (lina V

GINA.

A
ja. en får nok rappe sig.

(sætter kurven på en stol og tar tøjet al.i

HJALMAR.

Så (III ill(lnll) til ( i |t -i |- V

GINA.

Jaha, jeg gjorde det. Det ser rigtig vakkert ud

derinde; han har tat det svail |unt Ims siir nn-d

det samme lian kommer.

HJALMAR.

Nå da?

GINA.

Jo, han vildr jo hjælpe sig selv. sa' han. Så
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skulde han nu Isgge i ovnen også; og si har han

skruel spjeldei for, så Imlc va-relsel er ble'l fuldl

af reg. Il', der var en stank, slig ;il —

HJALMAR.

A in-
j

da.

<;i\ \.

Men så kommer del bedste; for så skal lian

nu slukke, og så slår han all vaskevandet ind i

ovnen, så gulve! driver over al' dei værste svineri.

HJALMAR.

Det var da kedeligt.

(,i\ \.

Jeg har nu lat portkonen op til at skure efter

ham, den grisen; men der blir ikke vaTendes der

inde lnr i ettermiddag.

HJALMAR.

Hvor har han sa gjorl at' sig imens?

GINA.

Hau gik ml lidt. sa' lian.

HJALMAH.

.It-t; var <it:sa inde hos ham el øjeblik
— efter

ilu var gåt.

GINA.

Jeg hørte det. Du har jo bedt ham ind til

frokost.

HJALMAR.

Bare sådan en liden smule formiddagsfrokost,
forstår du. |).l er jo torslc dagen

—
;

vi kan ikke

-odl ondgfi det. Du har vri altid aoget i huset.
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I.INA.

Jeg far j<>
se at finde lidt.

HJALMAR.

Men lad det endelig ikke bli' for knapt. For

Relling og Molvii kommer nok også herop, tror jeg.

Jeg Iraf just Relling på trappen, ser du, og så

måtte jeg jo
—

GINA.

Nå, skal vi ha' de to også?

HJALMAR.

Herregud,
- - et par stykker mere eller mindre:

det gor da hverken fra eller til.

GAMLE EKDAL

(åbner sin dor og ser ind).

Hør her, du Hjalmar-- (bemærker gina.) Nå så.

GINA.

Er det noget, som bedstefar vil ha'?

EKDAL.

Å nej; «let kan være det samme. Hm!

I gar inil i::<Mi I

GINA

(tar turven).

Tas endelig godt på ham, så han ikke går u«l.

HJALMAR.

Ja, ja,
det skal jeg nok. - Hør du, Gina; lidt

sildesalat vilde være svært bra'; for Relling og

Molvik har nok været ode på rangel inat.

GINA.

Rare de ikke kommer for snar! ovn- mig, så
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HJALMAR.

Nej * i
v >l il<l<«' :

gi'
«ln dig liil.

GINA.

Ja ja ila: og så kan iln jo la arbejde liill imens.

HJALMAR.

Jeg sidder jo og arbejder! Jeg arbejder jo all,

livad jeg arker!

GINA.

I "i så har du del lia hånden, ser (lii.

(hun går med kurvon ud i kokk. m-l.)

UJALMAF
(sidder pn stund og pensler på Fotografiet; del går trægi og med ulystl

EKDAL

(kikker inil, ser iiiinll om i atelieret og Biger dæmpet):

I lar du det travlt, du?

HJALMAR.

Ja, jeg sidder jo her og stræver med disse

billederne

EKDAL.

Ja ja. Gud bevar's — når du har del så travlt,
.sa — . Hin !

(ijår ind igen; døren l>lir stående Aben.)

HJALMAR
(forlswtler en Blund i lanslieil ;

< I . i-
1

.; i Ilegger lian penselen lia sig og

går lien III døren).

Har du del travlt, far?

EKDAL

(brummer indenfor),

Når du har del travlt, så har jeg del også
travlt. Hm!

HCIIMI i ii- i -v - SAMLSDI \ * li k n . \ll 18
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HJALMAR.

Ja ja da.

c.'.ir lil >il nrbejtle igen.)

EKD \1.

llidl efler, kommer alter frem i døren).

Hm; ser iln. Hjalmar, så sværl travlt har je^

det jo ikke.

HJALMAR.

Jeg synes du sad <>g .skrev.

F KD AI..

For fanden, kan ikke lian. Gråberg, vente en

dags tid eller tu? Det slår da ikke nm livet,

ved jeg.

HJALMAR.

Nej; og du er da ikke nogeii træl heller.

EKDA I..

Og sa var det dette hei- andet derinde -

HJALMAR.

Ja, det var just det. Yd du kanske derind?
Skal

jei;- lukke op for dig?

I.K DAL.

Vilde rigtig ikke være at vejen.

II Al.MAR

(rejser sig).

For så havde vi del (ra handen.

EKDAL.

•lust så. ja. Skal jo x-æve færdig lil imorgen
lidlig. For det er jo imorgen? Hm?
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ll.i \i MAR.

.1,1 \ 1---I er dei imorgen.

iiij.\iM\i< og ikiixi. skyver hver sin halvdnr til side Morgensolen skinner

ilerind geanem taggluggerne; nnglc duer flyver frem og tilbåge, andre

kurrer på Blilladaerne; hensene kagler engang imellom lengere

inde pd loftet.)

ni \i.m ai;.

Vi. så får iIn gå ivej da, far.

I KDAl

(går indeufor).

Kommer i k U < du med?

HJALMAR.

Jo, véd <lu Kvad, jeg tror næsten (ser gina i

kflkkendøreu.) Jeg? Nej, jeg har ikke tid; jeg må ar-

bejde. Men så var il<'l mekanismen —
(Han trakker i en sum; iiulefra glider i e«l et forbæng, hvis neilre del

består .il en slribe gammel sejldug, resten, oventil, afet -tykke udspsndt

fiskegarn. Loflsgulvel er således ikke leenger synligt)

HJALMAR
i går ben til bortlei).

Se så; nu kan jeg da vel ta sidde i fred en

stund.

'.INA.

Skuldr lian nu der ind og grassere igen?

HJALMAR.

Var det kanske bedre, om han bavde rendl ned

til madam Briksen? (sætter sig.) Er det noget. du vil?

I >u ga' jo
—

GINA.

Jeg vilde bare spørge, om du tror, vi kan

dække frokostbordel ber?
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ll.l VLMAR.

.I,i. her har da vel ikke méldl sig aogen så

tidlig?

GINA.

Nei, jeg venter ikke andre end de to kæresterne,

som ska] sidde sammen.

ll.l \LM.\i:.

Fanden, al ikke de kunde sidde sammen en

anden dag!

GINA.

Nej, snille Fkdal. dem har jeg bestill I il efter

middag, når du sover.

HJALMAR.

.\a, så er det jo bra'. Ja, så spiser \i her.

GINA.

Ja ja da; men del hasler ikke med al dække

endnu; du kan godt bruge bordel en stund til.

II. I A I..MA R.

A jeg synes, du ser, jeg sidder lier og bruger
himlet alt det jeg kan!

GINA.

Fm- så er du fri siden, ser du.

(går ml i køkkenel igen.)

(kor) ophold.)

EKDAL
i

i Loftsdøren, indenfor gfirnel ),

1 1 jahnar !

HJALMAR.

Nå ?
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i KDAl .

Er ræd, vi kommer lil al flytte vandtraugel
Ult vel.

HJALMAR.

Ja, del er jo det, jeg har sagt hele tiden.

ERDAL.

lim lun lim.

(går fra doren igen.)

HJALMAR

(arbejder lidt, skotter mod loftet <>'j: rejser sig halvt).

i in i \ n. kommer ind fra kekkeoet.)

HJALMAR

(salter sig hurtig ned igen).

Hvad er del du vil?

HEDVIG.

Jeg vildr bare ind til
<lig. far.

HJALMAR
Mn li efter).

Jeg synes, du går sådan og snuser omkring.
Skal du passe på kanske?

HEDVIG.

Nej sle! ikk.- det.

HJALMAR.

Hvad tar mor sig lil derude nu?

HEDVIG.

A. mor står midl oppe i sildesalaten, hun. (går

hen lil bordet.) Kr del ikke «'li lidcn tin.-. -"Hl jeg
kunde lijælpe dig med, far?
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HJALMAR.

Å nei. Del er bedst, jeg bli'r alene om del all

sammen, så længe kra>fterne slår til. Del har

ingen iiod, Hedvig; når bare din far må få beholde

Sin lirl.se. så —
HEDVIG.

A nej, far; mi skal du ikke snakke så stygt.

(Hud går Hill omkring, standser ved deråbningen og Ber ind i lofts-

rummel
.)

HJALMAR.

Hvad er det, han lar sig for, du?

HEDVIG.

Det skal visst bli' en ny vej op lil vandtrauget.

HJALMAR.

Aldrig i verden klarer han del på egen hånd!

Og så skal jeg være fordøml lil at sidde her — !

HEIA [G

(går hen til ham).

Lad mig få penselen, far; jeg kan nok.

HJALMAR.

A snak; du bare fordærver øjnene med det.

HEDVIG.

Langt ifra. Kom her med penselen.

HJALMAR

(rejser sig).

Ja, det \ ilde
j<>

ikke vare mere end el miniil

(dier lo.

HEDVIG.

Tyl. hvad skulde del så gøre? (tur penselen.) Se

Så. (su-IU-r si.-.l Og her har jeg el al se eller.
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HJALMAR.

Men ikke fordærv øjnene! Hører du det? Jeg
vil ikke ha' nogel ansvar; du må selv ta* ansvare!

på dig, del siger jeg dig.

Ill n\ [i,

ii elouchprer)

Ja ja,
*I<-t skal jeg nok.

HJALMAR.

Du er sværl Mink. Hedvig. Bare el par minutter

forstår <lu.

(Han smyger sig gennem kanten af forhængel ind pfl loftet, hbotig

sidder uM --il arbejde. hjalmab <>z bkdal hores at disputere derindo.)

HJALMAR

(kommer frem indenfor garnet).

Hedvig, å ræk mig den knibetangen, som ligger

pil hykleri. Og Sil hugjernet, (lu. I vender sig ind over.) Jo,

nu sk;il du bare se, far. Lad mig da først få lov

til al vise dig, hvorledes jeg mener det!

HEDVIG

(har lientel del forlangt r vaiktoj fra reolen og slikker det ind lil li;irr)

UJALMAR.

Så tak. Jo, det var nok godt, jeg kom, du.

(går fra deråbningen de snedkrer og passiarer derindé.)

HEDVIG

(blir stående og ser på dem. Ku stund efter banker det på gangdøren
linn Legger ikke marke lil det).

GREGERS WERLE
irhodel og uden overtej, kommer ind og standser lidl ved doren).

Min -!

HEDVIG
i\ ander sig og går imod ham!.

God morgen. Vær sa ^ml, kmn nærmere.
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GREGERS.

Tak. (ser mod loJ let.) De lader til al lia' arl ejds-

lolk i huset.

HEDVIG.

Nej, det er har»' far <>g bedstefar. Nu skal jeg

sige til.

GREGEK-.

Nej, nej, gør ikke det; jeg vil heller vente lidt.

(sætter sig i snfueiu

HEDVIG.

I ler er sa uiyddigt
—

(vil ta' Colografierne liort.i

GRF.GERS.

A, lad bare ligge. Er det billeder, som skal

gøres i stand?

HEDVIG.

Ja, det er lidt, jeg skulde bjælpe tar med.

GREGE'-.

Lad endelig ikke mig forstyrre Dem.

HEDVIG.

A nej.

(Hun Hviter sngerne hen til sig og sætter sig til ;il arbejde; obeheh- - r

imens på hende i taushed.)

GREGERS.

Har vildanden sovet godt i nat?

HEDVIG.

•ln tak, jeg tror visst det.

GREGERS

(vendl mod loftsrumme

Ved dairslvs ser det iranske anderledes nd end

i^år i maneskin.
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HEDVIG.

Ja, dei kan være så sværl forskelligt. Om
morgenen ser del anderledes ud end om eftermid-

dagen; og oår dei iraner, ser tid anderledes ud,

end når del er godl vejr.

GRI Gl RS.

Har De lagl mærke lil det?

HEDVIG.

Ja, for dei ser rn
jo.

GREGEIJS.

Holder !><• også gernc til der inde hos vild-

anden?

HEDVIG.

Ja, når dei lar sig gøre, så —

GREGERS.

Men !>< har samlens ikkr sa megen fritid: De

går vel på skolen?

HEDVIG.

Nej, ikkr mi længer; for far er ræd. jeg skal

Fordærve einene.

GREGERS.

Nå, så læser lian altså selv med Dem.

HEDVIG.

Far har Lovet, ai han vilde læse med hul::

in- n lian har ikke fat tid lil det endnu.

GREGERS.

Men er der da ikke nogen anden, -mn hjælper
Dem lidt?
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HEDVIG.

.li», del or kandidat Molvik; unn han er ikke

altid slig, rigtig sådan —

GREGERS.

Er han lnhl da?

HEDVIG.

Han er visst det.

GREGERS.

Nå, sa har De jo tiil I il noget af hvert. Og
der inde, der er det vel som en verden for siir selv,

der, — kan jeg tænke?

HEDVIG.

Så rent for sig selv. Og sa er der så mange
underlige ting.

GREGERS.

Sa ?

HEDVIG.

Ja, der er store skabe med bøger i: og i mange
af de bøgerne er der billeder.

GREGERS.

Aha!

HEDVIG.

Og sa er der et gammel! skatol med skuffer

Og klaffer i, og et stort nr med figurer, som er til

al komme frem. M«'ii det uret gar ikke henger.

GREGERS.

Tiden er altså gat ista derindc hos vihlanden.

HEDVIG.

Ja. Og så er der gamle farveskrin og sligt

noget : og så alle bøgerne.
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G i Gl

i

lg de bøgerne læser I >e vel i?

HEDVIG.

A
ja, når jeg kan komme til. Men de fleste

er på engelsk; og det skønner jeg ikke. Men så

ser jeg på billederne. Der er en svær! stor bog,
som beder -Harrysons History ut' London": den er

vissl 1<H> år gammel; og den er der så umådelig
mange billeder i. Foran står afbildel døden med el

timeglas, og en jomfru. Det synes jeg er Pælt. Men
så er der alle de andre billederne med kirker og
slotte <'.L

r

gader og storr skibe, som sejler på havet.

GREGERS.

Men sig mig, hvor har De tat alle «le rare

_
i rne fra?

HEDVIG.
a

A. her har engang bodd en gammel sjøkaptejn,
"- lian hai- ført dem hjem. Dr kaldte ham ..dm

flyvendes Hollænderen". Og det er underligt; fol-

det var ikke nogen Hollænder.

GKEGERS
Ikke det?

HEDVIG.

Nej. Men .sa blev lian borte tilsidst; og så er

all det ble'1 stående efler ham.

GREGERS.

Hor. sig mig nu, - når De sidder der inde og
*er på hill. mIci, får !)«• så ikke

lyst til at komme
ml og se på den sture rigtige verden selv?

HEDVIG.

Nej da! Jeg vil allid bli' her hjemn g hjælpv
tar og mor.



GRJ Gl RS.

Med ,-il gøre fotografier istand?

HEDVIG.

Xej, ikke med del alene. Aller helst vilde jeg
lære al gravere slige billeder, som de, der står i de

engelske bøgerne.

GREGERS.

Hm; hvad siger Deres Par til det?

HEDVIG.

Jeg tror ikke tar liker det; for tar er så under-

lig
i sliul. Tænk, han snakker om. at jeg skal lære

kurvfletning og stråfletning! Men det synes jeg da

ikke kan være noget.

GREGERS.

A nej, det synes ikke jeg heller.

UF.DVIG.

Men far har jo rot i det. al havdc jei; lær! at

Hette kurve, sa kunde jeg nu ha" gjorl den nye
kurven til vildanden.

GREGERS.

Det kumle De. ja: og De var jo også nærmest

lil .let.

HEDVIG.

.la: for det er min vildand.

GRI GERS.

Ja, del ei' JO del.

HEDVIG.

Jaha: jeg «'jer den. Men far og bedstefar får

lån! ''en -a iidl de vil.
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GREGERS.

Så : hv.nl bruger de «1<i i da lil ?

HEDVIG.

A. de steller med den og bygger for den, og
sådant noget.

GnEGERS.

kan lænke det; for vildanden er vel den aller

fornemste der inde.

inn\ H..

Ja, ilrl er hun da; for det er
ji»

en riktig.
vil<l fugl. Og så er del så synd i bende; hun har

ingen al holde sig lil. hun, stakker.

GREGERS.

Har ingen familje ligesom kaninerne. —

HEDVIG.

Xej. Hønsene har
j<> ngsa sa mange, sum de

har værel kyllinger sammen med: men hun er kom-
men så rent hurt fra alle sine, hun. Og så er det

jo alt det svart forunderlige ved vildanden. Der er

ingen, som kender hende; og ingen, som ved, hvor

hun er fra luller.

GREGERS.

I '- så har hun været ]>a havsens hund.

HEDVIG

(ser flygtig. hen på ham. undertrykker el >inil oj: Bper):

Hvorfor >iger De havsens hund?

GREGERS.

Hvad skulde jeg ellers sige?

HEDVIG.

De kumle sige havets hund — eller havbunden.
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A. kan jei; ikke lige sa lt > • < 1 1 sige havsens bund?

iiedvig.

Jo; men f» > r mig høres del så underligt, når

tindre mennesker siger havsens bund.

GREGERS.

Hvorfor det da? Sig mig hvorfor.

HEDVIG.

Nej, jeg vil ikke: for d<'t er noget så dumt.

GREGERS.

Å nej visst ikke. Sig mig nu, hvorfor De smilte.

HEDVIG.

Det er fordi, at nitid, når jeg sådan med én

gang i en fart — kommer til at huske på det

der inde, så synes j«'g altid, at hele rnmmet og all

sammen lieder „havsens hund". — Men del er jo

så dumt.

GREGERS.

Det skal De slet ikke sige.

HEDVIG.

Jo. for det er jo bare et loft.

GREGERS

(ser fasl på hende).

Er De mi viss på det?

HEDVIG
i forbauset).

At det er et loft!

GREGERS.

Ja, ved De det så sikkert?
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Hl i>\ IG

(lier ";_• ser pa ham med åben mund).

(gira kommer i 1 dækketej fra kekkenet.)

GREGERS

(rejser sig).

Jeg er nok komm< I for tidlig over Dem.

i.i\ \.

A. etsteds må De jo være; og nu it del snar I

ferdig også. Ryd af bordet, Hedvig.

(hedvig ryder op; hon og gira dskker under del følgende, gregejrs

sulter >iu' i lånestolen oj; blader i et album.)

GREGERS.

Jeg horer, D<' kan retouchere, fru Ekdal.

GINA

(med el sideblik).

Jaha, jeg kan det.

GREGERS.

Det traf sig da rigtig heldigt.

GINA.

Hvorledes heldig?

GREGERS.

Siden Ekdal blev fotograf, mener jeg.

HEDVIG.

Mor kan også fotografere.

GINA.

A ja, jeg har nok fat lære mig til den kunsten.

GREGERS.

Sa er det kanske Dem, som driver forretningen?
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GINA.

Ja, når ikke Ekdal har lid selv, sa

GREGERS.

Han er sagtens så opta'1 af sin gamle far, han,
kau jeg tænke.

(f IN A.

Ja, og så er del da ikke noget for en > I i
-

mand, som Ekdal, al gå lier og ta' portrætter af

kreti og preti.

GREGERS.

Det synes jeg også; men når han nu engang
er slål ind på dm vejen, så -

GINA.

Herr Werle kan da vel tænke sig det, at Ekdal

ikke er som en af de almindelige fotograferne.

GREGERS.

Nå så alligevel! Men — ?

i Ei skud fyres of inde på loftet. i

Hvad er det!

GREGERS

(farer op).

GINA.

Uf, nu skyder de igen!

GREGERS.

Skyder de også?

HEDVIG.

De går på jagt.

GREGERS.

Hvad for noget! iin-mi.- vmi loftsderen.) Går du på

jagt, Hjalmar?
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IIJALMAH

(indeofor garnet).

Er du komraen? Del vidste jeg ikke af: jeg
var så opta'1 -. (til hedvio.) Og «lu, som ikke siger

til!

(kommer ind i atelieret I

GREGERS.

Går «lu og skyder inde på loftet?

HJALMAR

(viser i'n <lnbbeltlobet pistol).

A. dei er bare med denne her.

GINA.

Ja, «lu og gamle-far kommer nok engang til .it

gøre en ulykke med den pigstolen.

HJALMAR

(itrgerligl.

Jeg tror, jeg har sagt, at et sådant skydevåben
heder en pistol.

GINA.

A. dei er da ikke stort bedre, det. synes jeg.

GREGERS.

Så du er altså ble'i ja?ger, du også, Hjalmar?

HJALMAR.

Bare lidt kaninjagt en gang imellem. Det er

mest for fars skyld, kan du skanne.

GINA.

Mandfolk «r nu sa underlide, de; de skai alt id

lia nogef at dividere sig med.

HiMiik moroa bamlkdi vmbkkb. VII 19
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H.TALMAB

(arrig).

Ja rigtig, ja; \i skal altid ha' noget at diver-

tere os med.

<;in \.

Ja, del er jo akkural det jeg siger.

HJALMAR,

Nå; hm! (til gregers.) Jo, ser du, og så træffer

det sig sa heldigt, at loftet ligger slig til, at ingen
kan hore det, når vi skyder. (lægger iii^tnlnn på den ..verste

reolhyHe.) Ikke ror pistolen. Hedvig! Det ene løbet

er ladt; husk pa det.

GHEGEUS

(ser ind genneni garnet |.

Jagtgevær har du også, ser jeg.

HJALMAR.

Det er fars gande gevær. Det kan ikke skydes
med Længer; for der er noget galt tat med låsen.

Men det er ganske morsomt ;it ha' det alligevel :

for vi kan ta" del fra hinanden og gøre det rent en

gang imellem og smøre det med benfedt og skrue

det sammen igen
—

. .la. det er jo mest far, som

pusler med sligt noget.

HEDVIG
llienne viil i

Nu kan De da rigtig se vildanden.

GREGERS.

Jeg står just og ser på den. Hun hænger lidt

med den ene vingen, synes jeg.

HJALMAR.

Nå, det er da ikke så underligt: hun har jo

være! skamskudt.
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GREGERS.

Og så slæber hun lidt
|>a roden. Eller er (let

ikke så?

kanske en bitte liden smule.

Ill l>\ IG.

Ja, for del var den foden, som hunden bed
hende i.

HJALMAR.

Men hun har slel ingen lyde og mén for resten;

og del er virkelig mærkværdigt for en, som har fat

en ladning haggel i kroppen og som har været
mellem hundetænder —

GREGERS

(med el ejekasi til iiedvig).

—
og som har varet

pfi
havsens bund — så

lange.

Ja.

HEDVIG

(smiler).

GINA

(steller ved bordet).

Den velsignede vildanden, ja. Den gøres der

da krusifikser nok for.

HJALMAR.

Hm: — er det snart dækket kanske?

GINA.

Ja straks på timen. Hedvig, nu må du komme
og hjælpe mig.

|'.in.v og bsdvig går ud i kekkeneL)

19*
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HJALMAfl

(halv hejt).

Jeg tror ikke, del er værdt, du står der og ser

på tar: han liker det ikkr.

GREGERS

(går Fra loftsdøren).

ll.i VLMAR.

Og så er det bedst jeg stænger, før de andre

kommer ind. (skræmm.3r med hænderne.) Hysch
—

hysch ;

Vil I Væk med ler! (i del han hejser forhæogel op og Ireekker

doren sammen.) Disse her remedierne er min egen op-
findelse. Det er virkelig ganske morsomt at ha'

sligt noget at stelle med og gore i stand, når det

går i stykker. Og så er det desudcn aldeles ned-

vendigt, ser du: for Gina vil ikke grine ha kaniner

og høns ind i atelieret.

GREGEIi^

Nej, nej; og det er kanske din kone som står

for styret her?

HJALMAR.

Jeg overlader hende i almindelighed de løbende

forn I ninger; for så kan jeg imens ly ind i daglig-
stuen og tænke over de ting, som vigtigere er.

GREGERS.

Hvad er det egentlig for ting. du Hjalmar?

HJALMAR.

Jeg undrer mig over. at du ikkr har spurgt
om det før. Eller kanske du ikke har hort tale om

opfindelsen?

GREGERS.

Opfindelsen? Xej.
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M.l \l MAK.

Så? Du har ikke det? A
nej, <l<-r oppe i

skogtrakterne og ødemarkerne —

GREGERS.

Du bar altså gjorl en opfindelse!

Ikke ganske gjoH den endnu; men jeg holder

på med det. Du kan jo nok tænke dig, at da jr»
beslutted al offre mig for fotografien, så var det ikke

for at gå her og la' portrætter af alskens hverdags-
mennesker.

GREGERS.

Nej, nej,
<l«'t sa' også din kone nu nylig.

HJALMAR.

.leg svor. at skulde jeg vie mine kræfter til den

håndtering, så skulde jeg også hæve den så højt,
at den blev både til en kunst og til en videnskab.

•^ så beslutted jeg at gore den nuerkelige op-
findelsen.

GREGERS.

<

>g hvad består så den opfindelsen i? Hvad

går den ud på?

HJALMAR.

la. kære, du nia ikke s|)ørge således om enkelt-

heder endnu. Det tar lid, ser du. Og så skal du
ikke tro det er forfængelighed, som driver mig. Jeg

arbejder visselig ikke tor min egen skyld. Å nej,

del er livsopgaven, s står for mig nat og dag.

GKEGEHS.

Hvilken livsopgave da?
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HJALMAR.

Glemmer du gubben med snlvharel?

GREGERS.

Din stakkers far:
ja,

men bvad kan du egentlig

gøre for ham?

HJALMAR.

Jeg kan opvække hans selvfølelse fra de døde,

i det jeg bæver det ekdalske navn til ære og vær-

digbed igen.

GREGERS.

Det er altså din livsopgave.

HJALMAR.

Ja. Jeg vil redde den skibbrudne mand. For

skibbrud led ban allerede da uvejret brød løs over

ham. Da disse forferdelige undersogelserne stod på,
var ban ikke længer sig selv. Pistolen der henne,

du. — den. som vi bruger til at skyde kaniner med,
— den har spillet en rolle i den ekdalske slægts

tragedie.

GREGERS.

Pistolen! Så?

HJALMAR.

Da dommen var afsagt og han skulde sættes

fast, — da havde han pistolen i sin hand —

GREGERS.

Havde han — !

HJALMAR.

Ja; men han turde ikke. Han var fejg. Så

forkommet, så ruineret på sjælen var han ble t alle-

rede dengang. Å. kan du begribe det? Han. en
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militær, han, som bavde skudl ni bjørne, og som
stamraed ned fra to oberstlejtaanter,

—
ja, fra den

ene efter den anden, naturligvis
—

. Kan tin hegrihe
tlft. ( iivirf is?

GREGERS.

Ja, jeg begriber del godt.

HJALMAR.

Jeg ikke. Og så grel» pistolen atter ind i vor

slægts historie. Da han havde fat ilen grå klædning
på og sad under las og lukke, — å, det var forfar-

delige tider for mig, kan du tro. Jeg havde rulle-

gardinerne mnle for hegge mine vinduer. Når jeg
kikked ud, så jeg, at solen skinned som den plejer.

Jeg begreb det ikke. Jeg så menneskene gå på
gaden og le og snakke om ligegyldige ting Jeg
begreh det ikke. Jeg syntes, at hele tilværelsen

måtte sta stille ligesom under en solformørkelse.

GREGERS.

Slig følte jeg det også, da mor var død.

HJALMAR.

1 en sådan stund havde Hjalmar Ekdal pistolen
rettet mod sit eget bryst.

GREGERS.

Du tænkte også på at — !

HJALMAR.

Ja.

GREGERS.

Men tin skod ikk<?

HJALMAR.

Nej. I det afgørende øjebiik vandl jeg sejr over
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mig selv. Jeg blev i live. Men du kan ln», der

hører mod til at vælge livet under de vilkår

GREGERS.

Ja, det er som man tar det.

HJALMAR.

Jo, ubetinget, du. Men det var bedst så: for

du du gør jeg snart opfindelsen; og da tror doktor

Relling, ligesom jeg, at far kan få lov til at bære

uniformen igen. Jeg vil fordre det som min eneste løn.

GREGERS.

Så det er det med uniformen, som han - ?

HJALMAR.

Ja, det er det, han mest higer og stunder

efter. Du kan ikke forestille dig. hvorledes det

skærer mig i hjertet for ham. Hver gang vi fejrer

en liden familjefest
— som Ginas og min bryllups-

dag, eller hvad det nu kan være — da træder oldingen
her ind iført sin løjtnantsuniform fra lykkens dage.
Men banker det så bare på gangdøren,

— for han

tør jo ikke vise sig for fremmede, véd du, — da piler

han ind i sit kammers igen, så fort som de gamle
ben vil bære ham. Sligt er sønderslidende for et

xHinehjerte at se på, du!

GREGERS.

Hvad tid omtrent tror du den opfindelsen kan

bli' færdig?

HJALMAR.

Nej, Herregud, du må ikke spørge mig om
sådanne enkeltheder som tiden. En opfindelse, det

er noget, som en ikke helt og holdent er herre over

selv. Det kommer før en stor del an pa inspira-



297

tioncii, — på m i n< Iskydeise,
—

og «I»t er næsteo

umulig på forhånd at beregne, hvad tid den ind-

træder.

GREGERS,

Men fremad u.ir ilel da vel?

HJALMAR.

Ja visst gar del fremad. Jeg tumler liver eneste

dag med oplindelsen: den fylder mig. liver efter-

middag, når jeg har spist, lukker jeg mig inde i

dagligstuen, hvor jeg kan grulde i ro. Men man må
hare ikke jage på mig; tor det nytter ikke til noget;
del siger ({elling også.

GREGERS.

Og du synes ikke, ai alle de anstalterne der

inde på loftet dra'r dig bort og spreder dig for meget?

I l.l ALM AK.

Nej, nej. nej; tvert imod. Du nia ikke sige

lindet sådant. Jeg kan da ikke evig og altid gå her

og hænge over de samme anstrængende tankerne.

Jeg må lia' noget ved siden af, som kan fylde vente-

tiden ud. Inspirationen , indskydelsen, ser du, —
når den kommer, sa kommer den alligevel.

GREGEIis.

Min kar« Hjalmar, jeg tror næsten , du har

no<M af vildanden i dig.

HJALMAR.

At' vildanden? Hvorledes det, mener du?

GREGERS.

Du har dukket under eg hidt di^
r låst i hmid-

aset.
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HJALMAR.

Sigter ilu kanske til del næsten dødbringende

skud, som har rammel far i vingen
-
og mig 6gs&?

GREGERS.

Ikke nærmest til det. Jeg vil ikke sige, at du

er skamskudt; men du er kommet ud* i en forgiftig

sump, Hjalmar; du har fat en snigende sot i krop-

pen, og så er du gåt tilbunds for at dø i mørke.

HJALMAR.

Jeg? Do i mørke! Nej, véd du hvad, Gregers,
<lii skal virkelig la' være med slig snak.

GREGERS.

Vær bare rolig; jeg skal nok se ai K dig op

igen. For jeg bar også fat en livsopgave nu, ser

du; jeg fik den igår.

HJALMAR.

Ja, det kan gerne være; men du skal bare la"

mig bli udenfor. Jeg kan forsikkre dig, at fra-

regnet min let forklarlige melankoli naturligvis
— så

befinder jeg mig så vel, som noget menneske kan

ønske det.

GREGERS.

At <\n del gor, det kommer også af forgiften.

HJALMAR.

Nej, kære snille Gregers, snak nu ikke mere

om sot og forgift; jeg er slet ikke vant til den slags

samtaler: i mit bus snakker man aldrig til mig om

uhyggelige ting.

GREGERS.

Nej. del skal du nek la mig til at tro.
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il. i \i HAR.

\<j. for jeg har ikke god! af det. Og lier el-

ingen sumpluft, som <lu udtrykker dig. I den Fattige

fotografs hjem er tåget lavt, del véd jeg nok. og
mine kår er ringe. .M<-ii jeg er en opfinder, du,

—
og jeg er tamil jetorsorger ti Hige. Det hærer mig
oppe over de små vilkår. — Ah. der kommer de

med frokosten!

.in v og bkotig bringer ølflasker, brsndevioskaraffel, glasse og andel

tilbehør. 1 del samme kommer belling og holvik ind fra gangen; il'' er

begge uden bal "^ overtøj; holvik er sortkltedt.)

GINA

isnetter sugerne pa bordet).

Nå, de to kommer da rigtig til rette tid.

HELLING.

Nfolvik bildte si,<j ind, at han kumle lugte silde-

salat, og så var han ikke til at holde. — Godmorgen
for anden gang, Ekdal.

HJALMAR.

Gregers, rna jeg forestille dig kandidat Molvik;
doktor — , ja,

I n-lling kender du jo?

GREGERS.

Ja. så loselig.

RELLINi;.

A, det er herr Werle junior. Ja, vi to har

været i totterne på hinanden oppe på Eiøjdalsværket.
De er nok netop Hyllet iud?

GREGEBS.

Jeg flytted ind nu imorges.

HELLING.

Og nedenunder bor LVfolvik Og jeg, sa De har
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ikke l.iiiirl lil doktor og prest, om De skulde fa

brug lor slige no",en.

GREGEIiS.

Tak. del kunde nok luende; for ig&r var vi

tretten til bords.

HJALMAR.

A. kom nu ikke ind på del uhyggelige igen !

RELLING.

Du kan ta' det med ro, Ekdal; for dig træffcr

det sgu ikke.

HJALMAR.

Det vil jeg ønske for min familjes skyld. Men
la' os nu sætte os og spise og drikke og være glade.

GREGERS.

Skal vi ikke vente på din far?

HJALMAR.

Nej, han vil ha' sit ind til sig siden. Kom så!

(Herreroe sætter sig lil frokostbordet, spiser og drikker, t.ina og iiedvig

går ml .._' ind og varter op.)

RELUNG.

Igår var Molvik stygt på støvlerne, fru Ekdal.

Så? Igar igen?

GINA.

REI. I IM,.

Horte D<' ham ikke, da jeg kom hjem me
ham inat?

GINA.

Nej, jeg kan ikke sige del.
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EU l. lim;.

Del var bra"; For inal var Molvik fæl.

GINA.

Kr del sondt, Molvik?

MOLVIK.

La' os slå «il streg over oattena bændelser.

Slig! afhænger jo ikke af mil bedre jeg.

RELLING

(til pm .! os),

Det kommer over ham som en indskydelse; og
så må jeg ml med lunn på rangel. For kandidat

Molvik er dæmonisk, ser De.

GREGERS.

DaMiionisk V

RELLING.

Molvik er dæmonisk. ja.

GREGERS.

Hm.

RELLING.

Og daiimniske naturer er ikke skald til at gå
lige |>a ln-ucne gennem verden; de må ud på afveje
en gang iblandt. — Nå. og De holder altså ud der

oppe på det fæle svarte værket endnu?

GREGERS.

Jeg har boldt ud iudtil nu.

i I I.LING.

Og lik De så inkasseret den fordringen, De gik

omkring med?



302

GREGERS.

Fordringen? (forstår ham.) X;i så.

HJALMAR.

Har «ln inkasseret fordringer, Gregers?

GREGERS.

A snak.

RELLING.

Jo såmænd har han så; han gik omkring i alle

husmandshytterne og præsenterte noget, som han

kaldte ,,den ideale fordring".

GREGERS.

Jeg var ung dengang.

RELLING.

De har ret i det; De var svært nng. Og den

ideale fordringen den fik De da aldrig honoreret

s,i henge jeg var der oppe.

GR EGERS.

Ikke siden heller.

RELLING.

\a, så er De vel ble't så klog at slå lidt at

på beløbel da, kan jeg tænke.

GREGERS.

Aldrig når jeg står foran et ægte, virkeligt

menneske.

HJALMAR.

Nej, det synes jeg jo er ganske rimeligt.
—

Lidt smør, Gina.

HELLING.

Og så et stykke flæsk til Molvik.
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Mu|.VIK.

111. ikke flæsk!

i <lft banker pfi loftaderen.)

HJALMAR.

Luk op, Hedvig; far vil ml.

(HKDTin går hen og åbuer pa kinn; oahlk i kum. kom r iii<1 med «'I

friakl kaninskind; hua lukker elter liam.)

EKDAL.

God morgen, mine herrer! Har havt god jagt

idag. Har skudl en stor en.

HJAL.MAK.

i >i_
r sa har du flådd den før jeg kom — !

F.KDAL.

Har saltet den også. Det er godt, mørt kod,

det kaninkedet; og så er det sødt; smager som
sukker. God appetit, mine herrer!

I Lr-' i r ind i sil ( eerelse.)

MOLVIK

(rejser 8

Undskyld
—

; jeg kan ikke — ; jeg må ned son»

snarest —
RELLING.

Drik sodavand, menneske!

MOLVIK

(ak] oder sig).

Ih - uh!

ind geruiem gangdøren.)

RELLI.M.

(til II.IAI.M Ull.

Lad os tømme en dram for den gamle ja'gers-

mand.
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HJALMAR

(klinker med li.unl.

Kor idradsmauden pa gravens bred, ja.

RELLING.

For «len gråhærdede
—

. idrikkcr.» .la, sig mig,
er det grat hår, han har, eller er det hvidt?

HJALMAR.

Det er visst så midt imellem; for resten har

han nok ikke ret mange hårstrå igen på sin isse.

RELLING.

Nå. med forlorent kommer man også igennem
verden. Ja, du er da i grunden en lykkelig mand,
<ln Ekdal; du har denne vakkre livsopgaven at

stræve for —
HJALMAR.

Og jeg stræver også, kan du tro.

RELL1NG.

Og så har du din Hinke kone, som lunter så

lunt ud og ind på fdtsko og vagger i hofterne og

hygger og steller for dig.

HJALMAR.

Ja, Gina —
(nikker ui hendel du er en bra' led-

sagerinde, at ha' med på livsvejen. du.

GINA.

A. sid nu ikke der og ressensér om mig.

HELLING.

Og sa din Hedvig, du Ekdal?

HJALMAR

(bevægel)

Barnet, ja! Barnet først og fremst. Hedvig,
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k« nu hul lil mul' (alryger hande over håret) llvad er «let

for ''ii dag imorgen, du?

in i>\ [G

(rusker i bam).

A ii«'|. 'lu skal i k k « sige ooget, far!

Il.l \I.M AU.

Del stinger hul som en kniv igennem hjertet,
oér jeg tænker på, al * i <

-

i skal bli' sa ringe; Narr

en liden t "«
• — t li *_r tilstelning inde på loftet —

HEDVIG.

\. men del blir jus! dejligt, del !

HELLING.

1

>g
vent så bare lil den maerkelige opfindelsen

kommer lil verden, Hedvig!

Il.l XI.MAH.

Ja da da skal du se! Hedvig, jeg bar be-

sluttel al sikkre dm fremtid. Du skal ta det godt
sfi længe du lever, .leg vil forlange nogel for dig,
el eller andet. Del skal være den fattige opfinders
eneste l<>n.

UEDVIG

(hvisker med armen om han-, li

A. du snille, snille far!

BELLING

llil GB I Gl H-l.

Nå, synes De ikkr ganske bra' mn det, til en

forandring, al sidde ved el god! besal bord i en

lykkelig familjekreds?

ii.i ai. mai;.

Ja, disse timer veå Inndel saetter jeg virkelig

pris på.

IlkMlIK I H -. I N ~ SAMLUM UJKI.ll. VII
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GR] li RS.

Jeg. for min del, trives ikke i sumpluft.

RELLING.

Sumplufl ?

HJALMAR.

A. kom nu ikk<- med den snak igeu!

GINA.

Her er, ved Gud. ingen sumplugt, herr Werle;
for jeg lufter såniænd ud hver evige dag.

GREGERS

(går fra liordetl.

Den stank, jeg mener, den lufter De visst

ikke ud.

HJALMAR.

Stank!

GINA.

Ja. hvad synes du, Ekdal!

BELLING.

< »m forladelse,
-- det skulde vel ikke være Dem

selv, som bringer stanken med der oppe fra gruberne?

GREGERS.

Det kunde ligne Dem ai kalde for stauk, hvad

jeg bringer in cl i huset.

HELLING

(går hen til himl.

Hor, herr Werle junior, jeg har Dem stærkt

mistænkt for, at De gar med ..den ideale fordring"
uforkortet i baglommen endnu.

GREGERS.

1 brystet gar jeg med den.
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II EU. I M..

Ja, hvor Fanden De sn har den. så vil jeg ikke

ra" Dem til al
spille inkassator her, så længe jeg

er inde.

GRl GERS.

•J
I

lg
hvis jeg gør det nlligevel

BELLING.

Så kommer De på hodet ned over trapperne;
mi \<il De det.

HJALMAR

(rejser sig).

Nej men, Relling!

GKEGERS.

Ja, kast De mig bare nd — .

GINA

(går imellem dem).

Det far De ikke lov til, Reding. Men det må
j»-g sige Dem, herr Werle, at De, som gjorde alt

del fæle inde i kakkelovnen Deres, De skulde ikke

komme til mig og snakke <>m stank.

(del banker pd gangdøren.)

HEDVIG.

Mor, der er nogen, som hanker.

HJALMAR.

S( S&; nn skal vi ha" del rend også!

GINA.

La hare mij^
—

. (gir I" 1 " og &bner døreo, studaer, farer

amman og niui-i tilbage.i Ah! I t da!

(gbobbueb wERLB, i pelafrakka, trader <-i skrid) indenfor.)
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WER1 i -

Be'r undskylde ; men min sød ^kal nok lm her

i huset.

GINA

a Iger vejrel i

Ja.

HJALMAR
r mi i

Vil ikke herr grossereren være så artig
- ?

W ERLI .

Tak; jeg ønsker biol ;it tale med min søn.

GREGERS.

Ja, hvad godt? Her står jeg.

WERLE.

Jeg ønsker at tale mrd dig i dit værelse.

GREGERS.

I i ii i 1 værelse — nå

(vil

GINA.

\cj. der er, ved Gud, ikke i den stand at

WERLE.

.\a. sa ude på gangen da; jeg ønsker en sam-

tale under fire ojne.

HJALMAR.

Det kan ske her, herr grosserer. Kom ind i

dagligstuen, Reiling.

ui.iAi.MAH og Relling går ind til højre; gina tar mi. vu; med sig ud i

køkkenct.)

GREGERS

(efter <! kori ophold).

Ja, nu er vi altså under fire ojne.
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W I lill .

hu lod falde nogen åttringer i,L
rar aftes Og

om <ln mi har lejel dig ind hos Ekdals, så oia

jeg neesten For < I <
•

. al «lu har »'t eller andel i sinde

imod mig.

GREGERS.

Jeg har i sinde al abne Hjalmar Ekdals øjne.

hel

ll.iii skal se sin stilling, som den er; del er

WER] I .

Er del »l<-i i Livsopgaven, du talte om igår?

GREGERS.

Ja. Du har ikke levnet mig nogen anden.

W IKLE.

Er del da mig, som har forkvaklet «lit sind,

Gregers.

GREGERS.

Du har forkvakle! hele mil liv. Jeg tænker ikke

på all del med mur . Men del er dig. jeg kan

lakke for, al jeg går og jages <>,L
r

nages under en

skyldbetynget samvittighed.

W EU LE.

Aha, det er samvittigheden, senn det er galt
fal med.

GREGERS.

•I<'l: skulde lia tråd! op imod dig dengang, der

blev stillet snarer for løjtnanl Ekdal. Jeg skulde ha'

advare! ham: for jeg aned nok, hvor de! vilde

bære hen.

w ERLE.

•la. da lunde du sandelig ha' talt.



310

(.1(1 (.1 RS.

Jeg voved mig ikke lil det; så Fejg og for-

skræml var jeg. Jeg var så usigelig ræd t'<n- dig
—

bade dengang og længe bagefter.

WERL1 .

Den rædsel er gål over nu. lader del til.

GREGERS.

Det er den heldigvis. Hvad der er forbrudt

imod gamle Kkdal. både a f mig og af - .indre, det

kan aldrig bødes pa: men Hjalmar kan jei: tri ud

il al den løgn og fortielse, som ban her holder pa
at ga til grunde i.

WER] r.

Trur <lu. at du vilde gøre eii god gerning
med det?

GREGEKs.

Det tror jeg da så trøstig.

W KISLE.

Du mener kanske, at fotograf Ekdal er den

mand. at han vilde takke dig til for en slig venskabs-

tjeneste?

GREGERS.

Ja! Den mand er han.

WERLE.

Hm. — vi får se.

GREGERS.

Og desuden - - skal jeg bli' ved at leve henger,

så må jeg se al linde helsebod for min syge sam-

vittighed.

W ER] E.

Den blir aldrig frisk. Din samvittighed har
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\.iiil sygelig lige fra barneårene. Det er en arve-

I' >« I fra «lin naor, Gregers;
— den eneste arv, hun

efterlod die.

GREGERS

(meil el hAnsk halvsmil).

Har «lu endnu ikke kunnel fordøje ilen tort, at

du regned galt, «la du trode, «lu skulde fa formue
med bende?

w ER] i;.

Lad os ikke komme ind på uvedkommende

ting.
- Holder du altså last ved det forsæt, at lede

fotograf 1'kdal ind pa et spor. som du formoder er

del rigtige?

GREGERS.

.la: det forsæt holder jeg fast ved.

WERLE.

Nå, så kunde jeg jo ha' sparet min gang her

op. For da nytter det vel ikke at spørge dig. om
du vil

flytte hjem til mig igen?

GREGERS.

Nej.

w BRU .

Og iinl i firmael går du vel ikke heller V

GREGERS.

Nej.

WERLE.

(iodt. Men da jei; nu atrier al indgå nyt ægte*
skah. sa vil boet bli" skifte! imellem os.

GREGERS

(hurtigl .

Nej; del ønsker jeg ikke.
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W r.HLE.

Du ønsker det ikke?

GR1 GERS.

Nej, jeg tør ikke det for min samvittigheds

skyld.

w ERLE

(lid) efter).

Rejser «hi op lii vaerkel igen?

GREGERS.

Nej; jeg betragter mig som udtrådt af «lin

tjeneste.

W ERLE.

Men hvad vil du da slå ind på?

GREGEIis.

Bare lose min livsopgave; ikke noget andet.

WERI I .

Nå, men siden da? Hvad vil du så leve af?

GREGERS.

\t'ii har lagt lidt op al' min lon.

W EKLE.

Ja, hvor længe vil det forslå!

GREGERS.

Jeg tænker, det forslår min tid ml.

WERLE.

Hvad skal de t sige?

GREGERS.

Nu s\ årer jeg ikke på mere.
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VVER] l .

I

'

.-ir\ «I da, (

Iregers.

GRl GERS.

Fan el.

(GROSSERER (VER LI l. . • i . I

ii.iai.m \i;

(kikker ind|.

Nu gik han jo?

GREGERS.

Ja.

uija belling kommer i od. gina og hedvig komi >. Fra

køkkenel |,

RELLING.

Den frokosten, den nik da i vasken.

GREGERS.

rag på dig, Hjalmar: dn nm -a m lang tur

med mil:.

HJALMAR.

Ja gerne det. Hvad var det, din far vilde?
\ ar del aoget om mig?

GREGERS.

Kom bare. Vi må snakke lidt sammen, .leg

går ind og trakker frakken
|>å.

(od gennem gangdøren.)

GIN \.

Du skuldr ikke gå ud med ham. Ekdal.

RELLING.

Nej, gør ikke det, <\w. bliv hvor du er
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II.IAI MAB

(tar —
^ i • hal og yderfrakke).

Hvad for QOget! Når en ungdomsven føler del

beh<>\ .il åJbne sig for mig i enrum — !

RELLING.

Men, for fanden, — skønner <1 u da ikke. ai

fyren er gal. forrykt, forstyrret!

GINA.

Ja, der kan du hare høre. Hans mor havde

også slige fysiske raptusser iblandt.

HJALMAR.

Desto mere tr.enger han til en vens årvågne

oje. tin r.iNA.i Lad endelig middagsmaden være færdig
i god betids. Farvel så længe.

(går n. I geaneni gangdei en
|

RELLINO.

Det er da også en ulykke, at ikke det menneske

gik til helvede ned i en at' Hojdalsgruberne.

GINA.

Jøss", — hvorfor siger De det da?

RELLING

(mumler).

A
jo,

for jeg har nu sa mine funderinger.

(.INA.

Tror De. al unge W erle er rigtig gal?

RELLING.

Nej desværre; han er ikke galere end folk plejer

være. Men en sygdom har han rigtignok i kroppen.
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«.IN \.

Il\.nl er «let for noget, som fejler ham daV

RI LLING.

•'<'. del skal jeg sige I >»in . fru Ekdal. Han
lider af en akul retskaffenhedsfeber.

(.IN \.

Retskaffenhedsfeber '.

J

HEDVIG.

Er dit en slags sygdom, det?

i; i II LNG.

Jaha: det er en national sygdom; men den op-
træder kun sporadisk, (nikker til gum..) Tak for maden!

i lian går ml gennem gangdøren.)

GINA

(driver i uro lien over uul\ el i.

Ut', den Gregers Werle, det har altid vær't

en fæl fisk.

IIEHN K.

(står ved bordet og ser forskende ]in hendel.

Dette ber synes jeg er underligt.



FJERDE AKT.

iii.iAi.Mw; ekdals atelier. Der har nylig værel fotograferet ; el apparat
med klæde over, et stativ, el par stole, >!! konsol og deslige står frem

p& gulvet. Eftermiddagsbelysning; soleu er ved al gå bort; oogel senere

bi gyndér 'l<-l .-it mørkne.)

(gina står i den åbne gangdør med en liden bass våd glasplade

i hånden og taler med nogen udenfor.)

GIN v.

la, ganske, bestemt. Når jeg lover Qoget, så

holder jeg det også. På mandag skal del første

dusinet være færdig.
-

Farvel, farvel!

(Man bører nogen ga ned af trapperne. gina lukket døren, stikker

pladen ind i kassen og sætter denDe ind i del tildækkede apparal i

in h\ li,

(kommer ind fra bekkenet).

(iik de nu?

GINA

(rydder op).

Ja. (hul skr lov. nu blev jei; da endelig af

med dem.

HEDVIG.

Men kan du skønne, ;il ikkr far er kommel

hjem endnu?
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GW \

Er "ln viss på, al ban ikke er åede hoa Relling?

HEDVIG.

Nej, «Irr er han ikkr; jeg flej
ned køkkenvejen

spurte nu nylig.

GINA.

< >u så står vel maden og blir kol<l for ham også.

HEDVIG.

Ja tænk, —
Par, - altid passer så rigtig på

al k< ne hjem til middag!

gin \.

A. nu ki ner hau snart, skal du s<

IIK.h\ ig.

Ja, gid han harr vildr kornmo: lor
j<

ij: svncs.

her er hie I så underligt.

gina

ir.ilii-il.

Der er ban!

(hjalmah bkdal kommer ind genDem gangdøren.)

I1LD\ H.

(imod hum).

Far! A
nej, slig, som vi har ventel på dig!

gina

Iskotter hen)

I > « i blev <la svær! længe borte, Ekdal.

Il.l Al. MAI;

milen at se pd heude).

Jeg blei noget længe, ja.

(Han trakker yderfrakken at; '.in v og bbdvig vil hjelpe ham; lian al'-

..-i- •lii i
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GINA.

Har iln kanske spist med Werle?

HJALMAR

(ha nger Frakken op).

Nej.

GINA

(går mod køkkendøren).

Så skal jeg sætte maden Ind lil dig.

II.IAI.MAK.

Nej; lad maden være. .leg spiser ikke nu.

1IEII\ K.

(går hum mm rei.

Er det ikke bra' med dig, far?

HJALMAR.

Bra? Å jo,
sa tålelig. Vi gik en anstrængende

tur sammen. Gregers og jeg.

GINA.

Det skulde du ikke gøre, Ekda] : for det er du

ikke vant til.

I MAI. Al AR.

Hm; der er mangt og meget, som en mand får

vænne sig til i denne verden, (driver lull omkring.) Har
her været nogen. mens jeg Aar ude?

(.INA.

Ikke andre end de to kære.-,lerne.

HJALMAR.

Ingen nye bestillinger?

GINA.

Nej, idag ikke.
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III DVIli.

Du skal se, der kommer nok oogen imorgen, Far.

ii.iai \i \i;.

Gid del var sfi vel; for imorgen tænker jeg ai

la' tal med hele mil alvor.

HEDVIG.

[morgen! Nej men husker du da ikke, bvad

del er for en dag imorgen?

ii.iai. mai;.

Nå, <lrt er jo sandt — . Ja, sa iøvernujriren <la.

Herefter vil jeg gøre alting selv; jeg vil være ganske
alen*' om hele arhejdet

GINA.

Nej unn bvad skal «la det være til, Ekdal? Det

er jo bare at gøre dig livet surt. Jeg passer nok

fotograferingen, jeg: og så blir du ved at stelle med

opfindelsen.

HEDVIG.

Og sa med vildandcii . tar. og med alle

bensene og kaninerne og
—

!

HJALMAR.

Snak ikke til mig om det tojeri! Pia imorgen
al' salter jeg aldrig mere min fod der inde pa loftet.

HEDVIG.

.la men, lar. du lovte mig jo,
al imorgen skulde

der hli' tilstelning
—

HJALMAR.

Hm. del er sandt. Na, sa fra io\ iTinorgen da.

|)en fordømte vildandcii skulde jeg helst ha' lyst til

at vri' halsen om på !



Vildanden !

320

III l>\ K.

(skri

GINA.

Nu har jeg da aldrig hørl slig!
!

HEDVIG

(rusker i ham).

Nej men, far, del er
j<>

m i n vildand !

I II I.M A i: .

Derfor gor jeg det heller ikke Jeg har ikke

hjerte til det, ikke hjerte til del for din skyld,

Hedvig. Men jeg føler så inderlig dybt, al jeg burde

gøre det. Jeg burde ikke tåle under mit fcag en

skabning, .><>m har værel i <le hænder.

GINA.

Men, Herregud, fordi om gamlefar har lat den

at' denne her
sjofle Pettersen, så —

HJAL.MAK

(driver omkringt.

Der er visse krav — . Hvad skal jeg kalde de

krav? Lad mig sige
— ideale krav. visse lin-

dringer, som en mand ikke kan satte til side, uden

al han tar skade på sin sjael.

Ill KVIG

(går efter ham i.

Men lauk. vildanden, -- den stakkers vildanden!

HJALMAR

(standsi i
.

Du hører jo, jeg skauer den — for din skyld.

Der skal ikke krummes et har på : nå, som sagt,

jeg skainr dm. For der er jo også større opgaver,
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end som så, al la' fat på. Men nu skuldr du t*a

ad lidt. som du plejer, 1 1 « •< i \ i ^ : mi er del så passe*
lit* skummelt for dig.

HED\ h..

\>|. jeg bryr mig ikke om at gå ud du.

ii. i mm \i;.

J<». i,
r <>r det: jeg synes, du myser så med øjnene;

du har ikke godt af alle disse dampene her inde.

Uer er dump luft under dette tag.

I1EHVK..

Ja. ja da, så løber je;* ned køkkentrappen og
gar indover en [iden stund. Kalien og hatten — ? A,
det ligger inde hos mig selv. Far, — du må da

endelig ikke gore vildanden noget ondt. mens jeg
er ude.

HJALMAR.

Ikke en tjær skal der ribbes af dens hode. itrykker

henda Ul sig.) Du og jeg. Hedvig,
— vi to — ! Na, gå

bare, du.

[HKDVIG nikker til fornpldren» og går nil gennein knkkinct.l

HJALMAR
e_'.ir omkring uden at se op).

Gina.

GINA.

Ja?

HJALMAR.

Fra imorgen af — eller, lad os sige fra iover-

morgen af — kunde jeg ha' lyst til at fore hushold-

ningsbogen selv.

GINA.

Vil du nu fore husholdningsbogen også?
man IBSENS SAMi.nih \*hkkk. VII. Jl
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ii.iai.m \i;.

Ja, eller ta' rede på indkomsterne i al fald.

I.INA.
o

A Giul hjælpe os, det er nok snart bestilt.

HJALMAB.

En skulde ikke tro det: for jeg synes, du får

pengene til at strække sa mærkværdig langt, (standser

og ser på hende.) Hvorledes går det til?

GINA.

Det er fordi jeg og Hedvig behøver så I idet.

HJALMAR.

Er det sandt. at far blir så rundelig betalt for

den arkskrivningen hos grosserer Werle?

GINA.

Jeg véd ikke, om det er så rundelig. Jeg kender

ikke prisen på sligt noget.

HJALMAR.

Nå. bvad får han da så omtrent? Lad mig høre!

<;ina.

Det er sa forskelligt; det blir vel omtrent det,

lian kuster os, og så en liden lommeskilling.

HJALMAR.

Det lian koster os! Og det har du ikke sagl

mig lor!

GUS \.

Nej, det kunde jeg da ikke: du var jo så glad,
fordi du trodde, at han tik altingen af dig.

HJALMAR.

< >u så får lian del fra grosserer Werle!
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GINA.

A
ja, grossereren har da nok ai ta' af, ban.

HJALMAR.

Lad mig få lampen tændl !

GINA

i tender).

Og så kan vi jo ikke vide, om det er grosse-
reren selv; «let kan jo godt være Gråberg

—
ll.i W.MAIi.

Hvorfot kommer du med den ndflugten om
<

rråberg?

GINA.

Nej, jeg \.'d ikke; jeg tænktr bare —

HJALMAR.

Hm!

GIN \.

Det var jo ikke mig, som skaffed gamlefar det

skriveriet. Det var jo Berta, den tid hun kom i

huset.

HJALMAR.

Jeg synes, du skælver så i stemmen.

GINA
i stetter skeennen på).

Ger jeg?

Ill ILMAR.

Og så ryster du på hænderne. Eller er det

ikk.- så?

GINA

(fast).

- dit li. ul ml. Ekdal. Hvad er del lor noget,
ban bar gål <>n: snakkel "in mig?

ji*
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11.1 AI.MAIi .

Er det sandt, — kan det være sandt, at ;it

der var et slags forhold mcllcin »lig og grosserer

Werle, den gang du tjente der i huset o

GINA.

Det er ikke sandt. Ikke dengangen, ikke. Gros-

sereren la' sig elter mig; det gjorde han. Og fruen

trodde, der var noget i det; og så gjord»/ hun hok-

kuspokkus og hurlomhej, og hun både slog mig og
hun »lrog mig; »let gjorde hun; »>n sa gik jeg af

tjenesten.

HJALMAR.

Men siden altså!

GINA.

Ja, så kom jeg jo hjem. Og mor — hun var

ikke så real, som du tænkte, Ekdal; og hun gik der

og snakked for mig både om det ene og det andr»-:

for grossereren var jo ble't enkemand da.

HJALMAR.

Nå, og så!

GINA.

Ja, det er vel hedst, du far vide det. Han gav

sig ikke, før han fik sin vilje.

HJALMAR

(slur hænderne sammen).

Og det er mit barns mor! Hvor kunde du
fortie sligt noget for mig!

GINA.

Ja, det var galt gjort af mig; jeg skulde visst

ha' sagt dig det for længe siden.
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HJALMAR.

Slraks skulde <lu ha' sagt mig det; så havde

jeg da vidst, hvad <lu var for en.

GIH \.

Men vildr .ln da ba' giftet dig med mig alligevel?

BJALM \K.

Hvor kan du tænke dig det!

gin \.

Nej; men derfor mi turde jeg ikke sige dig

oogel dengangen. For jeg kom jo til at holde så

SYffili af dig, som du véd. < '^ j,-u kunde da i k k »
-

gere mig selv rent ulykkelig
—

HJALMAR
i går oml.

Og del er min Hedvigs mor! Og så al vide,

at alt. hvad jeg her ser for mine øjne
—

(sparker til

en stol.) — hele mit hjem,
— det skylder jeg en be-

gunstiget forgænger! Å, denne forføreriske grosserer
Werle!

<;iv\.

Angrer du
jta de fjorten

— femten årene, senn vi

har levet sammen?

HJALMAR
{stiller si'_r foran bende).

Sig mig, 'lm ikke du livn- dag, hver time, har

angret på den væv af fortielse, som du, ligesom rn

ædderkop, har spundet mig ind i? Svar mig pfi

det! Har du virkelig ikke
gfit

her og våndet dig i

anger og nau?

GINA.

A. snille Ekdal, jeg har havt sa rundelig nok

med at tænke
pfi

huset og alt det daglige bestyret
—
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n.i w. mai;.

Du kaster altså aldrig et prøvende Mik på «lin

forti.l!

(. INA.

Nej, jeg havde, ved Gud, næsten gleml «lisse

her gamle intrigerne, du.

HJALMAR.

A. denne >løve, følesløse ro! Den har for mig

noget sa oprørende ved sig. Tænk, ikke angre

engang !

GINA.

Men si_L
r

mig nu. Ekdal, — hvad liavde der

ble't af dig, hvis du ikke havde fål en slig kone,

som jeg ?

HJALMAR.

Eu slig !

GINA.

Ja, for jeg har da altid været ligesom lidt mere

kontant og suffisant end du. Nå, det forstår sig,

jeg ev jo også de par ar ældre.

HJALMAR.

Hvad der var ble't at mig!

GINA.

For du var da på alskens gale veje, den tiden

du traf mig først; det kan du vri ikke nægte for.

HJALMAR.
O

Så det kalder du gale veje? A. du forstår

ikke, hvorledes en mand har del. når hau sørger

og fortviler;
—

mivnlig en mand med mit ildfulde

gemyt.
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I.1N \.

Nej, aej; k;m så være, det. Og jeg regalerer

jo slettes ikke
pfi

del beiler; for du blev jo så

inderlig bra' en muml, straks du bavde fal hus og

hjem. Og mi havde vi tat del så hyggeligl og

koseligt hos os; og du skulde Hedvig og jeg også
snari begynde at koste lidt på os både med mad

og med kla'r.

SJALHAB.

I fortielsens sump, ja.

GINA.

Uk den \cdrrstyggelige fyren, sum skulde få

sin passasje her i huset!

HJALMAR.

'

fgså jeg syntes, at hjemmet var godt at være

i. Det var en vildfarelse. Hvor henter jeg nu den

fornødne spænstighed fra, til at føre oplindelsen over

i virkelighedens verden? Kanske dor den med mig;

og da er det din forgangenhed , Gina, som har

dræht den.

GINA

iikit veil :it f,'r:i'ilcl.

\ej, du må da ikke sige noget sligt noget, Ek-

dal. Jeg, som alle mine dage hare vilde gøre altiugen

til det bedste for dig!

HJALMAR.

Jeg spør, hvad blir der nu af familjeforsor-

gerens drøm? Når jeg lå der inde på sofaen og

gruhled over opfindelsen, da aned jeg nok, at den

vilde sluge min sidste livskraft. Jeg følte jo nok,

at den dag, da jeg havde fat patentet i mine hæn-

aer, den dag vilde bli min afskedsdag. Og så
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var <IH min drøm, at da skulde du sidde igen son»

• len hedengangne opfinders velhavende enke

(.INA

(tørrer tårerne af).

Nei, du ni. i ikke snakke slig, Ekdal. Vorherre

[ad mig «la aldrig leve den dag, da jeg skulde sidde

som enke!

HJALMAR.

Å, det ene som det andet. Nu er jo alt forbi

alligevel. Alt!

(GREGERS wf.im.i-: åbner vursuinl ur.i nu. loi<-n og sit iiid.l

GREGERS.

Tør jeg komme?

HJALMAR.

Ja; kom.

GREGERS

(går frem meil strålende, fornøjel unsigt og vil række dem hænderne).

Nå, I kære mennesker ! (ser afvekslende på dom

og hvisker lii hjalmar): Altså ikke sket endnu?

HJALMAR

(lydeligt).

Det er sket.

GREGERS.

Det er?

HJALMAIi.

Jeg har levet den bittreste stund i mit liv.

GREGERS.

Men også den mest luftede, tænker jeg.

HJALMAR.

Nå, foreløbig har vi det i al fald fra hånden.
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Gin \.

Gud Forlade Dem, herr Werle.

GRl GERS
li stur forundring).

M. ii
jeg forslår ikki' dette.

Il.l \1.M All.

Hvad rorstår <lu ikke?

GREGERS.

Sé stor! ei opgør, el opgør, som en hel ny
livsførelse skal grundes på,

— en livsførelse, et sam-
liv, i sandhed og uden al fortielse —

HJALMAR.

Ja, jeg véd del nok: jeg véd det så godt.

GREGERS.

Jeg havde ventet så visst, al aår jeg kom ind

af døren, så skulde der slaa mig imøde ei forklarel-

sens lys både fra mand og fra lmstrn. < >u sa -er jeg
ikke amid for mig end dette dumpe, tunge, triste —

(.INA.

Nå så.

(tar InmpesktBimen af.)

GREGERS.

l>r vil ikkr forstå mig, fru Ekdal. Nej, nej;
for Dem skal der vel tid til — . Men du seh da,

Hjalmar? Du nia da vé] ha' la'l en højere indvielse

af det storr opyor.

ii.iai.mai;.

Ja, naturligvis har jeg det. Del vil sige,
— så-

dan på en made.
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uhegehs.

For (Irr er da vel ikke noget i verden, som
kan lignes med det. at ha' tilgivelse lor en fejlende

og løfte hende op til sig i ka-rliirhed.

Il.l \I.MAIi.

Tror dn en mand sa let forvinder den bedske

drik, jeg nys har tømt?

GREGERS.

.\ej,
en al min delig mand; det kan så være.

Men en mand som du — !

HJALMAR.

Ja, Herregud, jeg véd det nok. Men du må

jage på mig, Gregers. Der skal tid til. ser du.

GKEGERS.

Du har meget af vildanden i dig, Hjalmar.

(rei. i. l.M. it kommen ind genoem gangdøren i

RELLING.

Se så; er nu den vildanden på færde igen?

HJALMAR.

Grosserer Werles vingeskudte jagtbvtte, ja.

RELLING.

Grosserer Werles - ? Er det ham. 1 snak-

ker om?

HJALMAR.

Om ham og
— os andre.

RELLIM.

(halvhøjt til GRI '. i RS).

Gid fanden havde Dem
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1 1.1 A I HAR.

Ih.nl er det, du siger?

RELLING.

Jeg yttrer el inderligl ønske om. al kvaksalveren
vildr

forføje Big på hjemvejen. Blir han her, så er

lian iiiaml for at forkluddre jer begge to.

GREGERS.

Dé to forkluddres ikke, herr Relling. Om Hjal-
mar vil jeg nu ikke tale. Ham kender vi. Men
OgS» hun har visselig |>a hunden al* sit væsen noget

troværdigt, aogel vederhæftigt
—

GINA

(grædefænJigl.

Så skulde De hare lad't mig ga lor den jeg
v a r da.

HELLING

(til GBEG1 RS).

Er det oæsevist at sporge om, hvad det er, De

Qtb'g \ il her i huset?

GREGERS.

•le- vil grundlægge et sandt ægteskab.

HELLING.

Så l)< synes ikke. Ekdals ægteskah er godt
ii< ik. som det er?

GREGEIiS.

Det er visst et lige så godt ægteskab, som sa

mange andre, desværre. Men et sandt ægteskah er

del elldllll ikke hle't.

HJALMAR.

hu har aldrig havt øje for det ideale krav, du

Relling.
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RELLING.

Sludder, gutten unn! Med forlov, herr Werle;
hvor mange — bare sa på en slump hvor mange
sande a-gteskaher har l>e sel i Deres liv?

GREGERS.

Jeg tror kna
i
il, jeg har set et eneste et.

RELLING.

Ikke jeg heller.

GREGERS.

Men jeg har set sa utallige ægteskaber af den

modsatte slags. Og jeg har havt anledning til på
nært hold at se hvad et sligt aegteskah kan bryde
\u'(\ i et menneskepar.

HJALMAR.

lin mands hele moralske grnndJag kan svigte
under hans fødder; det ei' det forfærdelige.

RELLING.

•la, jeg har jo aldrig sådan egentlig været gift;

så jeg tør ikke domme om de ting. Men del ved

jeg da, at til et aegteskah horer barnet oir-;i. < '-

barnet skal 1 la' være i fred.

HJALMAR.

A. — Hedvig! Min stakkers Hedvig!

RELLING.

Ja. Hedvig lar I værs'go' se at holde udenfor.

I Id er voksne mennesker: I far i Guds navn klnddre

og klusse med jeres forhold, hvis I har lyst til det.

Men Hedvig skal 1 fare varsomt med, siger jeg:
ellers kan I komme til at gøre en ulykke på hende.
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HJALMAR.

En ulykke!

i; k.i i ING.

Ja, eller bun kan komme til al gøre en ulykke

pé sig seh og knusk»' på andre med.

GINA .

Men hvor kan !><• da vide sligt, Helling?

HJALMAR.

Der er da vel aldrig nogen nær fare for øjnene?

RELLING.

Dette her har ikke noget med ojnene at skaffe.

Men Hedvig er i en vanskelig alder. Hun kan finde

på alt det. som galt er.

GINA.

Ja tænk, - - det gor hun også! Hun er begyndt
al bussere så stygt med varmen ude i køkkenet.

Det kalder hun at lege ildebrand. Jeg er mangen

gang ræd, hun skal sætte fyr på,
huset.

RELLING.

Ser De hare: jeg vidste det nok.

GREGERS
(til ill llihg).

Men bvorledes forklarer De sådant noget?

RELLING
I llllll I.

Hun er i .stemmeskiftningen, far.

HJALMAR.

Så længe barnet har mig—! Så længe mil

Imde er oven mulde — !

(del banker pA 'luren. I
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I.INA.

Hys. Ekdal; der er tolk pa irangen. f «-.-• i.--i .
> Vær

sa i>-od !

(pro Sørby, i ydertøj, kommer iod.)

FRI SØRBY.

( iod aften !

GIN A

Itrar imoil hende).

Nej. er det dig, Berta!

FRI SØRBY.

Ja såmænd er det mig. Men jeg kommer kanske
til ulejlighed?

HJALMAR.

Nej bevar's; et. sendebud fra dei hus

FRU SØRBY

(lil cina).

Oprigtig talt havde jeg håbet, jeg ikke skulde

træffe dine mandfolk hjemme på denne tid; og så

løb jeg opom for at snakke lidt med dig og sige

dig farvel.

GIN \.

Så? Rejser du da?

FRI SØRBY.

Ja, imorgen tidlig;
—

op til Højdal. Grossereren

er rejst i eftermiddag. (henkastende Hl gregers.) Kan hilse

så megel fra ham.

GINA.

Nej tænk — !

HJALMAR.

Så grosserer Werle er rejst? Og nu rejser De
effer ham?
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i 'RI SØRB1 .

Ja, hvad siger !>• lil det, Ekdal?

ii.i \i HAR.

Ynur
l Dem. siger y-.

GREGERS.

Jeg skal Forklare dig «let. Min far gifter sig

mrd fru Sørby,

HJALMAR.

(iiflor han sig med hende!

GINA.

A
aej, Berta; hlev det da endelig!

REI.KIM.

(dirrer lidt i stemmen).

Dette her er da vel aldrig sandt?

FRU SØRBY.

.lo. snille Relling, det er rigtignok sandt.

RELLING.

Vil 1>«' gifte Dem nu igen?

FRU SØHBY.

Ja, det blir nok til det. Werle har løst konge-

brev, og så turer vi brylluppet i al stilhed oppe på

rærket.

GREGERS.

Så får jeg vel ønske Dem til lykke da som en

god stedsøn,

FRU SØRBY.

Tak skal Do lia', hvis Do mener nogel med

det. Og jeg håber da det, al dei skal bli' til lykke

både lor Worle og for mig.
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RELLING.

Det kan De trøstig håbe. Grosserer Werle drik-

ker sig aldrig fuld,
- sa vidt jeg véd da; og han

bruger visst ikke at skamslå sine koner heller, slig,

som salig hestedoktoren gjorde.

FRU SØK BY.

Å, lad nu Sørby ligge, der han ligger. Han
havde såmænd sine gode sider, han også.

RELLING.

Grosserer Werle har vel de sider, som bedre

er, kan jeg tro.

FRU SØRBY.

Han har i al fald ikke sløset bort det bedste i sig

Den mand, som det gør, han får ta' folgerne.

RELLING.

lkveld går jeg ud med Molvik.

FRU SØRBY.

Det skulde De ikke, Relling. Gør ikke det;
-

for min skyld.

RELLING.

Der er ikke andet for. itii hjalmar.) Vil du være

med, sa kom.

GINA.

Nej tak. Ekdal gar ikke med på den slags

a|iartementer.

HJALMAR

(arrig, halvhøjt).

A. sa ti da !
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RELLTNG.

Farvel, fru — Werle.

il;. ir iid geniieni gungdiiren.l

GREGERS

(til FHU SOIiin I.

Det lader til, at De og doktor Relling kender

hinandeD temmelig nøje.

FRI" SØRBY.

Ja, \i har kendt hinanden i mange år. Det

kumle sanuend engang ha' l>le't til aogel af hvert

imellem oa to.

GREGERS.

Det var sagtens godt fur Dem, at det ikke hlev.

FRU SØRBY.

Ja, det må De nok sige. Men jeg har altid

tat mig i vare for at gå efter indskydelser. En

kvinde kan da ikke kaste sig rent væk heller.

GREGEHS.

Er De slet ikke det mindste ned for, at jeg

skal la' min far fa et nys om dette gamle hekendl-

Bkab?

FRU SØRBY.

De kan da vel I tenke, at jeg har sagt ham
del selv.

GREGER-.

Sa?

FRI SORRY.

Deres far ved hver eneste smule, som folk

med Dogen sandhed kumle falde
pfi

at sige om mig.
Alt

sligl har jeg sagt ham; det var det første, jeg

IIIMIIK Ili-tv- -AMI. Mit V.H1KUI. VII. SS
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-jorde, da linn lod silt mærke mod. al har havde

hensigter

GREGERS.

Da er De mere end almindelig åbenhjertig,

synes jeg.

FRU SØRBY.
o

Åbenhjertig har jeg altid været. Del kommer
vi fruentimmer længsl med.

HJALMAR.

Hvad siger dn til det, Gina.

GINA.

A, vi fruentimmer er nu så forskellige, vi.

Nogen har det på én vis og andre på en anden.

FRU SØRBY.

Ja, Gina, jeg tror nu. det er klogest at indrette

sig på den vis, som jeg har gjort. Og Werle har

heller ikke lagt dølgsmål på noget for sit vedkom-

mende. Se, det er det, som nærmest har knyttet
os sammen. Nu kan han sidde og snakke med mig
så åbent som et barn. Det har han aldrig havt lej-

lighed til før. Han, den sunde livskraftige mand,
fik hele sin ungdom og alle sine hedste år igennem
ikke høre andet end straffeprækener. Og mangen
gang drejed de prækener sig om de mest indbildte

forgåelser,
— effer hvad jeg har lad't mig sige.

GINA.

Ja, det er rigtignok sa sandt, som det er sagt.

GREGERS.

Hvis fruerne vil ind pa de enemærker. så er

det bedst jeg gar.
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! RI SØRBY.

De kan gerne bli* for den sags skyld. Jeg skal

ikk<' sige el «ml mere. Men jeg vilde, De skulde
ha' rede på, al jeg ikke har farel 1 1 t- < I fortielser

eller nogen slags underfundighed. Del kan kanske

synes, at del er <n svart stor lykke, jeg gør; og
• lei er del jo også pa en made. Men jeg mener al-

ligevel, al jeg ikke tar imod mere «'ml jeg gir. Jeg
-kal vissl aldrig svigte ham. Og tjene og nytte ham
som ingen anden, del kan jeg au, da han snarl blir

hjælpeløs.

HJALMAR.

Blir han hjælpeløs?

GREGERS
ilil fru sørby).

.la. ja,
tal mi ikke om det her.

FRI SØRBY.

Det nytter ikke at skjule det længer, så gerne
lian imhI vil. Hau blir blind.

HJALMAR

(studser).

Blir hau blind? Det var da hesyndcrlii.4. Blir

han blind, han også?

GINA.

Det blir jo sa mange.

FRU SØRBY.

* »^r en kan vel tanke sig, hvad det vil sige
for en forretningsmand. Nå, jeg skal prove pa at

bruge mine ejne lor ham sa godt jeg kan. Men nu

tor jeg ikke bli' længer; jeg er sa opkavet i denne
tid. — Ja, det var det. jeg >kulde sige Dem, Ekdal,

22"
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at hvis der var noget, som Werle kunde tjene Dem
med, så skulde De bare henvende Dem til Gråberg.

GREGERS.

Det tilbud vil Hjalmar Ekdal visst betakke

sig for.

FRU SØRBV.

Ja sa; jeg synes da ikke. at han før i tiden —

GINA.

Jo, Berta, nu behøver ikke Ekdal at ta' nogen

tingen fra grosserer Werle.

HJALMAR

(langsomt og meil vægt |.

Vil De hilse Deres tilkommende inand fra mig

og sige, at jeg i den nærmeste fremtid agter at gå
til bogholder Gråberg

—

G HEGERS.

Hvad! Kan du ville det?

HJALMAR.

—
gå til bogholder Gråberg, siger jeg, og for-

lange en konto over det beløb, jeg skylder hans prin-

cipal. Jeg vil betale denne æresgæld -: ha-ha-ha,

det skal kaldes en æresgæld! Men nok mn det. Jeg
vil betale alt, med fem procent renter.

GINA.

Men, snille Ekdal, det har vi, ved Gud. ikkr

penger til.

HJALMAR.

Vil De sige Deres forlovede, at jeg arbejder
ufortrødent på min opfindelse. Vil De sige ham, at

det, som holder mine andskræfter oppe under denne
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anstrængende beakæftigelse, del er ønskel om al bli*

• n
pinlig gældsbyrde kvit. Derfor gør jeg opfindel-

sen. Hele udbyttel skal anvendes til at frigore mig
tor Deres voldende ægtefælles pekuniære udlæg.

Kiil SØRBT.

Her er nok sket et eller andet her i huset.

HJALMAR.

Ja. det or det.

KRI SØRBT.

Nå, så farvel da. Jeg havde endnu havt lidt

al snakke med dig om, Gina; men det tar viere til

en anden gang. Farvel.

(HJALMAR og gregrbs hilser stumt; gina folger fbu sørby til døren.)

HJALMAR.

Ikke ud over tærskelen, Gina!

(fbu sørby går; gina lukker efter hende.)

HJALMAR.

Se så, Gregers; nu har jeg da denne trykkende
gældspost fra handen.

GREGERS.

Snart i al fald.

HJALMAR.

Jeg tror, min holdning må kaldes korrekt.

GREGERS.

Du er den mand, jeg altid har holdt dig for.

HJALMAR.

1 visse tilfælde er det immligt at sætte sig ud
over de ideale krav. Som familjeforsørger må jeg jo
vri' og vande mig under det. For du kan tro, det
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er sandelig ikke spøg for en ubemidlet mand al

skulle indfri en mangeårig gældsfordring, som der.

så at sige, havde lagt sig glemselens støv over.

Men det får være del samme; menneskel i mig
kræver også sin ret.

GREOERS

(la gger hånden pil bana skulder/.

Kære Hjalmar,
— var del så ikke godt. at jeg

kom?

HJALMAR.

Jo.

GREGERS.

At du fik fnld klarhed over alle forhold, - var

ikke det godt?

BJALMAH

(lull utålmodig).

Jo visst var det godt. Men der er én ting. som

oprører min retfærdighedsfølelse.

GREGERS.

Og hvad er del for notj-et?

HJALMAR.

Det er dette her, at — : ja, jeg véd ikkr, om

jeg tør yttre mig så uforbeholdent om din far.

GREGERS.

Tag ikke noget som helst hensyn til mig.

HJALMAR.

Nå vel. Jo, ser du, jeg synes, det er nogel sa

oprørende at tænke sig til, at nu blir det jo ikke

mig, men ham, som realiserer det sande a>gteskab.
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GREGERS.

Nej 111*11 hvor kan «lu dci -i-e sligt!

ii .1 \i M \n.

Jo viss! I>lir del så. Din far og fru Sørby ind-

går jo du en ægtepagt, som er byggel pfi
fuld for-

trolighed, byggel pfi bel og ubetinget fibenhjertighed
(Va begge sider; de stikker ingen tinu under stol for

hinanden; der er ingen Fortielse bag ved forholdet;

<1.t er forkyndt, jeg så må udtrykke mig, en

gensidig syndernes forladelse imellem dem.

GREGERS.

\.i
ja. hvad så?

HJALMAR.

Ja, men så er det der jo alt sammen. Det

var jo all dette her vanskelige, som du selv sa',

hørte til, for at grunde det sande ægteskab.

GHEGEi;-.

Men det er jo j».i
en ganske anden made. Hjal-

mar, hu \il da vel ikke sammenligne hverken dig
eller hende med disse to — ? Nå, du forstar mig nok.

H.l \I.MVK.

Men jeg kan dog ikke komme fra. at der i alt

dette er noget, sorn sårer og kranker min retsbevidst-

hed. I)et ser jo akkurat ud. som om der slet ingen

retfærdig verdensstyrelse var til.

GINA.

LTf nej, Ekdal. sligt må du da. ved Gud, ikke

sige

GREGERS.

Hm: lad os ikke komme ind
pfi

de spørsmål.
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HJALMAR.

Mon på den anden side er det jo rigtignok som

om jeg øjner skæbnens regulerende finger alligevel.

Han blir jo blind.

GINA.

A. det er kanske ikke sa sikkert.

HJALMAR.

Det er utvilsomt. Vi bør ikke tvile på det i al

fald; for just i dette faktum ligger uVn r.Hånlige

gengældelse. Han bar i sin tid forblindet en tro-

skyldig medskabning.

(.HEGERS.

Desværre, han bar forblindet mange.

HJALMAR.

Og nu kommer den ubønborlige, den gadefulde,

og kræver grossererens egne øjne.

I.INA.

Nej, at du tør sige sligt stygt noget! Jeg blir

rent ræd.

HJALMAR.

Det <r tjenligt at fordybe sig i tilværelsens nat-

sider en gang imellem.

(HEDVir;, i hat og kåbe, koiimier glad og forpustet ind gennem gangdoren.l

GINA.

Er du alt der igen?

HEDVIG.

Ja, jeg vilde ikke ga længer. Og det var godt;

for DU mødte jeg nogen i porten.
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ll.l \l M \H.

Det var vri denne Fru Sørby.

ni i>\ i',.

Ja.

ll.i U MAB

(gir op 'i. ned I.

Jeg vil håbe, du skal ha' sei hende fur sidste

gang.
i 1'rtiisli.il BKOTIG ser forknyt Bnarl pd den ene snart pu den anden som

for at udforske Btemningen |

Hl DVIG

(nær r rig iodsmigrende),

Far.

HJALMAR.

Nå, — hvad er det, Hedvig?

iii:i>\ in.

Fru Sørby havde noget med til mig.

HJALMAR
istandser).

Til dig?

HEDVIG.

Ja. Det er noget, som skal være til imorgen.

GINA.

Berta har altid havt en liden ting til dig på
den dagen.

HJALMAR.

Hvad er det for noget?

HEDVIG.

Nej, det kan du ikke fa vide nu; for mor skal

gi' mig d»t
pfi sengen imorgen tidlig.
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II.IAI M ai:.
o

A, all dette maskepi, som je,y skal holdes

udenfor!

HEDVIG

(skynder sig).

Nej, du kan gerne få se det. Del er et slurt

brev.

(lar brevet op af kåbelommen. I

HJALMAR.

Et brev også?

HEDVIG.

Ja, det er bare brevet. Det andet kommer vel

siden Men tænk, — et brev! Jeg har aldrig li I

noget brev før. Og så star der „frøken" udenpå det.

(læser.) „Frøken Hedvig Ekdal". Tænk. — dei er mig.

HJALMAR.

Lad mig se det brev.

HEDVIG

(ræfcker ham dei |.

Der kan du se.

HJALMAR.

Det er grosserer Werles hand.

GINA.

Er du viss på det, Ekdal?

II. l VLMAR.

Se selv.

I.INA.
O

A, tror du. jeg skønner mig pa sligt?
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M.i U.MAR.

Hedvig, mi jeg åbne brevet — og læse det?

BEDVIG.

Ja, del må du gerne, hvis <ln vil.

i.l\ \.

Nej, ikke ikveld, Ekdal; del skal jo være til

imorgen.

iii:i>\ rø

ln.

A. kan <lu ikke la' ham læse det! Det er visst

nogel godt; og så blir far glad: og så blir her for-

Døjeligl igen.

HJALMAR.

Jeg må altså åbne det?

HEDVIG.

Ja, vær sa snil, tår. Det skal bli morsomt at

tå vide, bvad del er.

HJALMAR.

(jodt. (åbner brevet, lar <t papir ud, læser det igennem og

gynee forvirret.) Hvad er da dette her — ?

GINA .

Hvad .star der lor DOget (la V

HEDVIG.

A ja, far,
—

sig det !

HJALMAR.
\ ilT Stille. ilåser del ••!! gong til igeiuiem ; er bleven hleg,

men siger behersket :i Det er et gavebrev, Hedvig.

HEDVIG.

Nej, tiiiik ! Hvad rar jeg <la?
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HJALMAR.

Læs selv.

HEDVIG

(går hen og læser en st I \ •<! lampen).

HJALMAR
i lialvhøjt, knytter hænderne).

Øjnene! Øjnene, og så det brevet!

HEDVIG

(afbryder læsningen).

Ja, men jeg synes, det er bedstefar, som skal

ha' det.

HJALMAR
i tar brevet fra hende).

Du Gina, — kan du forstå dette her?

GINA.

Jeg véd jo ingen verdens ting; bare sig det.

HJALMAR.

Grosserer Werle skriver til Hedvig, at hendes

gamle bedstefar ikke mere behøver at bemøje sig

med den arkskriften, men at han herefter kan hæve

hundrede kroner månedlig på kontoret —

GREGERS.

Aha!

HEDVIG.

Hundrede kroner, mor! Det læste jeg.

GINA.

Det blir jo godt for bedstefar.

HJALMAR.

hundrede kroner, så længe han har det
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nødig, del vil naturligvis sige, så længe til han

liar lukket sine øjne.

• .INA.

Nå, så er da han forsørget, stakkers.

Il.l AI.M All.

Men ^;i kommer det. Det læste du nok ikke,

Hedvitr. Hafeller skal denne gave ,um over pa dig.

HEDVIG.

Pa mig! Alt sammen?

HJALMAR.

Du er sikkret det samme beloh for hele dit liv,

-kliver hau. Horer du det. (lina?

GINA.

•la. jeg horer det nok.

HEDVIG.

Tænk — alle de penge, jeg får! (rusker i ham.i Far,

tar. »r du da ikke glad
— ?

HJALMAR
iuih1\ iger bende).

(ilad! (går om på gulvet.) A, hvilke fjernsyn,
—

hvilke perspektiver der ruller op for mig! Hedvig
er Jet: hun er det, han betænker så rigelig!

GINA.

Ja, for det er jo Hedvig, som har jebursdag
—

HEDVIG.

I >g du får det jo alligevel, far! Du kan da vel

tænke. at jeg vil gi' alle pengene til dig og mor.

ii.iai MAK.

Til mor, ja! Der har vi det.
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GREGl RS.

Hjalmar, dette her er en snare, som lægges
for dig.

HJALMAR.

Tror du, det skuldr viere en snare du igen?

GREGl RS.

Da lian var her imorges, sa' han: Hjalmar Ek-

dal er ikke den mand, som du indbilder dig.

HJALMAR.

Ikke den mand — !

GREGERS.

Du skal få se det. sa' han.

HJALMAR.

Du skulde få se, ai jeg lod mig afspise med

penge
—

!

HEDVIG.

Men, mur. hvad er det da for aoget?

GINA.

Gå ud og tag af dig tøjet.

(hedvig j;ar grædefærdig ud gennem kekkendøren.)

GREKERS.

Ja. Hjalmar,
- - nu vil det vise sig, hvem der

har ret, han eller jeg.

HJALMAR

(river langsomt papiret tvers over, lægger begge stykkerne på bordet og

siger):

Her er mit svar.

GREKERS.

Det vented jeg.
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HJALMAR
hen til <.is\, Botn star ved ovnen, og siger dæmpet):

Og nu ingen fortielse mere. Hvis forholdet

mellen) dig Og ham blev lull forbi, da <lu kum
fil ;it bolde iil mig, som du kalder det,

— hvorfor

satte han os da i stand Iil al gifte os?

Han tænkte vel, han skulde få sin gang her i

huset.

HJALM \i.\

Bare det? Var han ikke ræd for en viss

mulighed ?

Jeg skønner ikke, hvad du mener.

HJALMAR.

Jeg vil vide, om - dil barn har ret til at leve

ander mit tag

GINA

(retter sig ivejret; øjnene lyner).

<

>g «let spor' du om !

HJALMAR.

Du skal svare mi- pa dette ene: Hører Hedvig
mig til — eller — ? Na!

GINA

(ser på ham med kold trods).

Jeg véd ikke.

HJALMAR

(dirrer let).

Du véd «let ikke!
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GINA.

Hvor kan jeg vide det? En slig en, som

jeg er -

HJALMAR

(stille, vender sif* fra hendel.

Så har jeg ikke mere at gøre her i huset.

gregers.

Betænk dig på det I
<

. Hjalmar!

HJALMAR

(tar sin yderfrakke på).

Her er ingen ting at betænke for en mand.

som jeg.

GREGERS.

Jo, her er så usigelig meget at betænke. Sam-
men må I tre være, hvis du skal vinde frem til den

store tilgivelsens offerstemning.

HJALMAR.

Did vil jeg ikke. Aldrig, aldrig! Min hat! itar

hatten.) Hjemmet er styrtet i grus omkring mig. i brister

i grad.) Gregers, jeg har ikke noget harn !

HEDVIG

(som har annet kokkendon

Hvad er det du siger! (hen til ham.) Far. far!

GINA.

Se så!

HJALMAR.

Kom ikke nær mig, Hedvig! Ga langt hort.

Jeg taler ikke at se dig. Å, de øjnene
—

! Farvel.

(vil imod déren.)
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VIG

(ha i f i-t I ham og ski iger hsjl i.

\<j da! Nej da! Gå ikke ifra mig!

<ll\ \

1 1 aber).

Se på barnet, Ekdal! Se på barnet!

HJALMAR.

Jeg vil ikke! .Ici: kan ikke! Jeg må ud; -

va-k fra alt del le!

1
1 Lm river sig I"- fra bedvig og går ud gennem gangdøren.)

BEDVIG
(med fortvilede iijne).

Han går fra os, mur! Han gar fra os! Han
kommer aldrig mere igen!

GINA.

15a re ikke irra-d. Hedvig. Far kommer nok igen.

HEDVIG

(kaster -iy; hulkende ned i sofaen).

Nej, nej, han kommer aldrig bjem til os mere.

GREGERS.

Tror De. jeg vilde all til det l>edste, fru Ekdal?

GINA.

Ja, jeg tror del næsten; men Gud forlade Dem

alligei el.

HEDVIG

(ligger i sofaen),

A. jeg synes jeg må do af dette her! Hvad
har jeg da gjort ham? Mor. du mfi På ham hjem

igen !

Hl v Hl K iii-in- BAMLEDI vÆHKlh. VII.
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GINA.

Ja, ja, ja; vær bare rolig, sa ska] jeg gå ml

og se efter ham. (tar ydortejei på.) Kanske han er gål
indom ti! Relling. Men så skal du ikke ligge der

og tilde. Lover <ln hul: det?

IIKI)\ [G

(græder krampagtigl i.

Ja, jeg skal la' del være; når bare far kom-
mer igen.

GREGERS
illl i.in \, som vil gå).

Var dei ikke bedre alligevel, at De først lod

ham kæmpe sin smertens kamp til ende?

(ilNA.

A. det får han gøre bagefter. Førsl og fremst

nia vi få stagget barnet.

mil gennem gangdøren.)

HEDVIG

(sællrr sig oprejsl og tørrer tårerne af).

\u skal De sige mig, hvad det er for noget.
Hvorfor vil ikke far vide af mie mere V

i.l.l ( , I RS .

De skal ikke sporge om det, forinden De er

ble'l stor og voksen.

HEDVIG

I hikster).

Men jeg kan da. ikke gå og være så græsselig
bedrøvet lige til jeg blir stor og voksen. —

Jeg
skønner nok. hvad del er. — Kanske jeg ikke er

fars rigtige barn.
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GR] GERS

(urolig).

Hvorledes skulde del gå til?

OEDVIG.

Mor kan jo ha' fundel mig. Og du har kanske
far tal vide det; for sligi har jeg læs! om.

GREGl RS.

Nå, men om så var —
HEDVIG.

la. jeg synes, lian kunde holde lige meget af

mig fur det. .la aæsten mere. Vildanden har vi jo

også fal sendeodes til foræring, og alligevel holder

jeg sa sværl al' den.

GREGERS

(afledende).

•la vildanden, det er sandt! Lad os snakke lidt

nm \ ildanden, Hedvig.

HEDVIG.

Deo stakkers vildanden. Den tåler han heller

ikke at se lnr sine øjne mere. Tænk. han har fat

lyst til al vri' halsen om på «len!

GREGERS.

\. det gør han da visst ikke.

HEDVIG.

Nej, men han sa' del. Og del synes jeg var
-a la II sagt af far: for jeg la-ser hon lnr vildanden

hver alten og hei-, al den må blive bevarel for «loden

all det, smn ondt er.

GREGERS

(sei pd bande).

Plejer !><• læse aftenbøn?
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ni;i>\ LG.

Jaha.

GREGERS.

Hvem har vænnet Dem lil det?

HEDVIG.

Jeg selv: for del var en gang far var så syg

og havde igler på halsen; og så sa' han, al han

sad med døden i hænderne.

<;i:i;<;n;-

Nå ja?

Ill h\ LG.

Så holdt jeg høn for ham. da jeg havde lag!

mig. Og siden er jeg ble't ved med det.

GREGERS.

Og nu he'r De for vildanden også?

HEDVIG.

Jeg syntes, det var bedst at ta' vildanden med;
for hun var så sygelig i førstningen.

GREGERS.

Læser I >e hanske morgenbøn også?

1 1 1 1
» \ n..

Nej, del gør jeg da rigtignok ikke.

GREGERS.

Hvorfor ikke ligeså god! morgenbøn?

HEDVIG

i mi morgenen er del jo lyst; i>ur da er der j<»

ikke nogel videre at være ræd for.
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GR] Gl RS .

< >l; den vildanden, som De holder så inderlig
al', den vilde Deres Far vri' halsen om på.

m:i>\ H..

Nej, han sa*, del var bedsl f<»r ham. om han

gjorde det; men hau vilde spare den for min skyld;

Og del vai da snill al' far.

GREGERS

(lid I uærmere).

Men om nu De
frivillig offred vildanden for

han-, skyld?

HEDVIG

(rejsi r si

Vildanden !

GREGERS.

Om !>' nu lnr ham offervillig gav hen det

bedste, I >e ejer og véd i verden V

HEDVIG.

Tror De, del vildr bjælpe?

GRl GERS.

PrøV del. Hedvig.

ill DVIG
i sagte, med l) Bende øjne).

•la. jeg sil prøve del.

GREGERS.

• >lt har De dcu rigtige sindsstyrke, Inn- De?

ill h\ [G.

Jeg vil hr' bedstefar skyde vildanden for mig.
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GREGERS.

Ja, gør så. Men ikke el ord til Deres mor
mn Doget sligl

.'

iu:i>\ ii,.

Hvorfor ikke det?

GR] <,l KS.

Hun forstår os ikke.

HEDVIG.

Vildanden? Jeg vil prøve det imorgen tidlig?

(gina kommer in, I gennetn gangdøren.)

Ml DVIG

ihiidiI hende).

Traf «lu ham, mor?

GINA.

Nej; men jeg horte, lian havde været indom og
lai Relling med sig.

GREGERS.

Er De viss på del ".

J

GINA.

Ja. portkonen sa" det. Molvik var også gat

med, sa' hun.

GREGERS.

Og det nu. da han.- sind trænger sa hardt til

at kæinpe i ensomhed — !

GINA

I tar tejel af).

.la. mandfolk er mangfoldige, de. < i 1 1 < 1 véd,

hvor Relling har trukket ham hen! Jeg fløj
over

til madam Eriksen: unn der var de ikke.
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in i>\ [G

ka mper med graden).

\. h\i> han mi aldrig kom hjem igen mere!

GRI GEBS.

Hau k om in i' r hjem igen. Jeg skal bære lm<l

til ham imorgen; og da skal I >< få se, hvorledes
han kommer. S<>\ så trøstig på det, Hedvig.
( rod nal.

(linn går ud gei m gangdøren.)

HEDVIG

(kaster sig hulkende om ginas hals).

Mor, mor!

GIH \

(klapper hende pa ryggen ug sukker):

Ak ja; .Relling havde ret, han. Så gar det,

nar der kommer galne folk otr prcsscuten r deu

intrikate fordringen.



FEMTE AKT.

(HJALMAR EKDALS atelier. El koMI irra! morgenlys fakler iml; der ligger

våd sne pfi de store ruder i tagvinduet.)

(i.i.na, med smækkeforkla de pfi,
I. mer med en støvekost og en tørre-

klud fra køkkenel og går hen imod dagligst luren. I det si knni-

mer hedvig hurtigl ind fra gangen.)

Nå?

GINA

Istdiidser).

1 1 KD VIG.

Jo, mor, jeg tror næsten, han er nede hos

Helling
—

'.INA.

Ser du hare!

HEDVIG.

- for portkonen sa', hun horte, at Relliim havde

to stykker med sig, da han kom hjem i nat.

(.INA.

Del var nok det, jeg tænkte.

HEDVIG.

Men det nytter jo ikke noget. når han ikke vil

komme op til os.
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GINA.

I del mindste sa vil jeg da ned og snakke med
ham.

(gamli ekdal, i slåbrok og tøfler og I teendl pibe, kommer Frem i

døren til sil værelse.)

F.K DAL.

Du Hjalmar Er ikke Hjalmar bjemme?

KISA.

Nej, han <t nok gål ml.

EKD \i .

Så tidlig? Og i

slig! ri forrygende snékav? Ja,

ja: vær så god; jeg kan gå morgenturen alene, jeg.

(Han Bkyder loftsdøren tilside; bedtig hjælper ham; lian går derind;

Imn lukker efter ham.)

iii.nvh.

(halvhejl i.

Tænk. mor, oår stakkers bedslefar far hore at

lar vil rejse ifra os.

GINA.

Å prat; bedstefar må ikk«- la hon' noget om
det. Det var en Guds lykke, at han ikke var

hjemme igår under al den hurlomhejen.

HEDVIG.

Ja men —
(grbgerb kommer ind geonem gangdøren.)

GREGF.i;-.

Nå? Har De sa lat spurlag pa ham?

«.INA.

Han skal nok være nede hos Relling, siger de.
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GREGERS.

Hus Relling! Har lian virkelig vaiet ude med
de mennesker?

GINA.

Han har nok det.

GREGERS.

Ja men han, s trængte så inderlig til <-n-

somhed og til al samle sig i alvor — !

GINA.

Ja, De må så >ige.

(reli.ing kommer iml fra gangen.)

iii;i>\ [G

(imod ham).

Er far hos Dem?

GINA

i ^;iuitiili:,
r

l I.

Er han der?

RELI ING.

Ja visst er han så.

HEDVIG.

Og De. sum ikke siger os til!

HELLING.

Ja, jeg er el bæ-æst. Men forst sa havde jeg

det andre bæ-æstei al holde styr på; ja. han. «len

dæmoniske. naturligvis; og siden sa sovned jeg ind

så tungt at — .

GINA.

Hvad siger Ekdal idag?

RELLING.

Han siger ingen verdens ling.
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1 1 i.i > \ H..

Snakker han slel i k k < v

lu i ING

Ikke el levendes ord.

GREGERS.

Nej, nej; <l<t kan jeg så god! forstå.

GINA.

Men hvad tar han sig da til?

HELLING.

Han ligger på sofaen og snorker.

I.INA.

Sa? Ja, Bkdal er svær lil at snorke.

HEDVIG.

Sover han? Kan han sove?

i; KU. ING.

Ja, del lader s'gu' til «let.

GREGERS.

Begribelig; ''Her den sjælestrid, som har <>|>-

n\ <t ham —
GINA.

< >» sa lian. sum aldrig er vant til at sværme
udendøra om nætterne.

m:n\ il.

De! er kanske lua', det, at han (ar sove, mur.

i.INA.

])<•! tænker jeg også. Men så er del ikke

.inli. vi muntrer ham tur tidlig da. Tak skal l>i-
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ha', Relling. Nu må jeg først få gjort husel lidt

renslig! og pent, og sa —
. Kom og hjælp mig,

I ledvig.
i<;i\\ '_: hedvig går ind i dagligstuen.)

GREGERS
i
\ ender sig lil relling).

Kan De forklare mig «lm åndelige rørelse, som

nu foregår i Hjalmar Ekdal?

RELLING.

Jeg har. min sæl, ikke mærket, at der foregår

nogen åndelig rørelse i lunn.

GREGERS.

Hvad! På et sligt vendepunkt, da hele hans

liv har fåt et nyt grundlag -? Hvor kan De tænke

Dem. at en personlighed som Hjalmar--?

RELLING.

Å, personlighed
— han! Hvis han nogensinde

har havt ansats til den slags ahnurmiteter, som De

kalder personlighed, sa er både rødderne og træv-

lerne ble't grundigt exstirperet allerede i gutteårene:

det kan jeg forsikkre Dem.

GREGERS.

Det skulde dog være mærkeligt
— med den

kærlighedsfulde opdragelsc. som han har nydt.

RELLING.

Af de to forskruede, hysteriske tante-frøkenerne,

mener De?

GREGERS.

Jeg vil sige Dem, at det var kvinder, som

aldrig la' den ideale fordring i glemmebogen; -ja,
nu skal De vel til at gøre nar igen.
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RI II INC.

Nej, jeg er ikke oplagt lil det. For resten ved

jeg Lr <>il besked; for han liar gulpel op adskillig re-

torik nm disse sine „tvende sjælei Ire". Men jeg
bror ikke ban har stort al takke dem for. Ekdals

ulykke er, al lian altid i >in kreds er 1 >l «
•

f hiihll

for et lys

GREGERS.

Og det er han kanske ikke? I sindsdybet,
mener jeg?

RELLING.

Jeg har aldrig mærkel noget lil det. At hans

far trodde det,
— lad det gå; for gamle løjtnanten

har jo været et fæ alle sine dage.

GREGERS.

lian har alle sine dage været en mand med
barnesind; del er det, De ikke skønner.

RELLING.

Ja, ja da! Men <ia så den kære sode Hjalmar
var bleM student på en made, så galdt han straks

for del store fremtidslys blandt kammeraterne også.
Vakker var han jo, det drog,

— rød og hvid,
—

slig,

som småjomfruer helst vil ha' lyrene; og da han nu

barde dette letrørte gemyttet og dette bjertevindende
i rosten, og da han forstod sa pent at deklamere
andre- ver- og andres lanker —

GREGERS

(h&rmfuld),

Er det Hjalmar Ekdal, De taler således om V

RELLING.

Ja, med Deres tilladelse; fur således ser det ml

indvendig, det gudebillede, som De lit^er mese^rns lur.
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GR] GERS.

Jeg trodde dog ikke ;il jeg var så aldeles blind

leller.

RELLING.

Å jo, del er ikke langt ifra. For Dr er en svg
mand, De også, ser De.

GREGERS.

Det har De rei i.

RELLING.

Jalia. De lider af et komplicerel tilfælde. Førs!

er det nu denne brydsomme retskaffenhedsfeberen ;

og så det, som værre er. alt id går De og ørsker

i tilbedelses-delirium ; altid skal De ha' nogel al !•»-

undre udenfor Deres egne grejer.

GREGERS.

Ja, udenfor mit eget må jeg visselig soge det.

RELLING.

Men De tar så skammelig fejl af de store vid-

underfluerne, som De tror at se og høre omkring
Dem. De er atter igen komme! ind i en luismands-

stue med den ideale fordringen; lier bor ikke sol-

vente l'"lk her i lmset.

GREGERS.

Når De ikke har højere tanker om Hjalmar
Ekdal, ond som så, hvor kan De da linde nogen

glæde i stødt og stadig at være sammen med ham?

RELLING.

Herregud, jeg skulde da være en slags doktor,
med skam at sige; og så må jei; da ta' mig af de

stakkers syge, jeg bor i hus med.
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GRBGl RS.

Se så! Er Hjalmar Ekda! også syg?

i; i i i im..

rolk er syge omtren! alle i hob, desværre.

GREGl RS.

Og livad km- bruger !> så for Hjalmar?

RELLING.

Min sædvanlige. Jeg sørger for al helde livs- ^
løgnen <»[((»«

i ham.

GREGERS.

Livs løgnen? Jeg horte ikke rigtig--?

i;i:i ung.

•I", jeg sa' livsløgnen. For livsløgnen er det

stimulerende princip, det, ser De.

GREGERS.

Ma jeg spørge, hvad del er for en livsløgn,

Hjalmar er befængi med?

RELLING.

Nej lak: jeg forråder ikke slige hemmeligheder
til kvaksalvere. De var i stand til at forkluddre

ham endnu men- for mig. Men metoden er probat.

Jeg har anvendt den pa Molvik også. Ham har jeg

gjort ..d.rniunisk". Del er nu den fontanellen, jeg
måtte sætte ham i nakken.

GREGERS.

Er han da ikke dæmonisk?

RELLING.

Hvad lan' vil det sige al være dæmonisk? Del

er jo hare nogel sludder, som jeg fandl på fur al
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berge livet i ham. Ilavde jeg ikke «Id
gjort, så var

del stakkers skikkelige svinet bukket under i selv-

foragl og fortvilelse for mange Herrens år siden.

Og så gamle løjtuanten da! Men lian har nu rigtig-

nok fundel på kuren sch-.

GREGERS.

Løjtnant Ekdal? Hvad han?

RELLING.

Ja, hvad mener De om det, at han. bjørne-

jægeren, går der inde på mørkloftet og jager kaniner?

Der er ikke lykkeligere skytter til i verden, end han.

den gamle manden, når han får tumle sig der inde

mellem alt skrapet. De fire-fem fortørkede jule-

træerne, som han har gemt på, de er for ham del

samme, som hele, store, friske Hojdalsskogen: hanen

og alle honerne de er storfugl i furutoppene, de; og
kaninerne, som humser hortefter loftsgulvet, det er

bamserne, som han gir sig i kast med, han, den

spræke friluftsguhben.

GREGERS.

Den ulykkelige! gamle løjtnant Ekdal. ja. Han
har rigtignok måttet slå af på sin ungdoms idealer.

RELLING.

Mens jeg husker det, herr Werle junior. brug
ikke det udenlandske ord: idealer. Vi har jo det

gode norske ord: logne.

GREGERS.

Mener De. at de to ting er i slægt med hiu-

a nden?

RELLING.

Ja, omtrent som tyfus og forrådnelsesfeber.
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GREGl RS.

Doktor Relling, jeg gir mig ikke, for jeg bai

redde I Hjalmar ml at' |)ere> klor!

RELUNG.

Del turde bli' værs! for ham. Tar De livs-

I ignen fra el genuemsnitsmenneske, sa tar De lykken
fra liam mrd del Samme.

, (til hedvig, som kom r fra dag-

ligstuen.) Na, lille vildand-mor, du går jeg ned og ser,

"in Fatter endnu ligger og fm ulm: r på den mærke-

lige opfindelse.

(går ml gennem gangdøren.)

GREGEKS
rmer sig bu d\ ig)

Jeg kan se på Dem, at det ikke er fuldbragt.

HEDVIG.

Hvilket? A, det med vildanden. Xej.

GREGERS.

Sindsstyrken svigted Dem, da det skulde fores

ud i handling, kan jeg tanke.

HEDVIG.

Nej, del er ikke det heller. Men da jeg vågned
idag tidlig og husked på det, vi havde snakket om,
så syntes jeg, del var så underligt.

GREGERS.

Underligt V

III l'\ IG.

Ja, jeg véd ikke — .

Igfix kveld, straks med
del samme, syntes jeg, der var nogef så dejligt i

det; men da jeg bavde sovet, og husked på det

syntes jeg ikke, del var nogei videre.

Ml 'Mk in-» RB BAHLBD B, VIL J4
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GREGERS.

Å nej, De er vel ikke voksel op lier uden at

noget er gat til spilde i Dem.

HEDVIG.

Ja, det bryr jeg mig ikke om; når bare far vti.de

komme op, så —
GREGERS.

A, havde De så sandt fat opladt øje for det,

som gir livet værd, — havde De det sande, glade,

modige offersind. sa skulde De vel la se, hvorledes

han kom op til Dem. Men jeg tror på Dem endnu,

jeg, Hedvig.
(han går ml gennem gangdøren.)

(heuvig driver om på gulvet; derpå vil hun gå nil i køkkenet; i del

summe banker det indenlur på loftsdøren; heuvic irar hen ng abner ]>.i

klem; gaule ekdal kommer ml; hun skyver doren for igen.)

ERDAL.

Hm, det er klein moro at gå morgentur alene, du.

HEDVIG.

Havde du ikke lyst til at gå på jagt, bedstefar?

EKDAL.

Det er ikke jagtvejr idag. Sligt mørke da; en

kan knapt se frem for sig.

HEDVIG.

Får du aldrig lyst til at skyde på noget andet

end de kaninerne?

EKDAL.

Er ikke kaninerne gode nok, de, kansk» V

HEDVIG.

Ja men vildanden da?
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I KU W .

Ha lia: er du ræd, jeg skal skyde vildanden

for dig? Aldrig i verden, «lu. Aldrig det.

BEDVIG.

\.|, «lu kumle vel ikke; for del skal være svært

at skyde \ ildænder.

BKDAJ .

Kunde ikke? Skulde vel mene, jeg kunde.

BEDVIG.

Hvorledes vilde du da bære dig ad, bedstefar;

jeg mener ikke mrd min vildand men med
andre V

l KDAL.

\ ilde se lil al fa skud
pfi

«lem under brystet,
skønner du; t'<>r det er det sikkreste. Og så skal de

skydes mod tjæren, ser du — ikke med tjæren.

HEDVIG.

Der de da. bedstefar?

EKDAL.

Ja gu* dor de — når en skyder rigtig. Na:
nia vel ind og pudse mig. Hm. — forstår nok
— lun.

md i sit værelse.)

HEDVIG

ter lidt, skotter mod stuedoren, går hen til reolen, strokker si^ pu
•

r- 1 1 .
-

. tar den dobbeltløbede pistol ned fra bylden <>u' ser på den).

(suta, med støvekost og terreklud, kummer fra dagligstuen.)

ni:u\ IG

hurtig _' obemssrkel pistolen fra sifl
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l.l\ \.

Jkke stå og rod i fars sager, Hedvig.

HEDVIG

(går fra reolen).

Jeg vilde bare rydde lidt.

GINA.

Gå heller ud i køkkenel og se om kaffien hol-

der sig varm, jeg vil ta' brettet med, når jeg går

ned til ham.

(heovig går ud; >.ina begynder al R
j

Te renl i atelieret.)

(Ora ni stund åbnes gangdøren nølende, og hjalmae bkoal .ser ind; han

har overfrakken på, men er uden hat, uvaske! og med forpjusket, uredl

hår; øjnene er sløve og matte.)

GINA

(blir stående med kosten i hånden og ser på ham).

Å, nej da, Ekdal, kommer du alligevel?

II.IAI.M ai:

(trædcr ind n: svarer med dump i

Jeg kommer — for at forsvinde i den samme
stund.

GINA.

Ja, ja; kan nok tænke mig det. Men Jøss' da,
— hvorledes er det, du ser ud!

HJALMAR.

Ser ud ?

GINA.

Og så den pene vinterfrakken din! Nå, den

har da lai sin bekomst.

HED\ K.

li køkkendøren).

Mor. skal jeg ikke — ? (ser hjalmar, skriger højl ;it

glæde _• laber imod ham.) A far, far!
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HJALM \i;

(vender sig bori og slår ad med banden).

Væk, va k. væk! (Ul gina.i Få hende væk fira mig,
Sig. t

:

t.]\ \

(halvhejl I.

< rå ind i dagligstut n, Hedvig.

(bkdyig går stille derind.)

ll.i \l M VB

(travlt, trækker bordskuffen ad).

Jeg må ha' mine bøger med mig. Hvor er

mine bøger?

GINA .

II\ ilke bøg< r?

li. i w M \i;.

Mine videnskabelige værker, naturligvis,
— de

tekniske tidsskrifter, som jeg bruger til opfintlelsen.

I.I.NA

(soger i reolen).

Er det disse lier. som ikke er nogen perm på?

Ill \I.MAR.

•I.i visst er det så.

GINA

(lægger en bunke bæfter på bordet).

Skal jeg ikk«- l'a Hedvig til at skære dem op
Ppr dig?

BJALMAR.

Behøves ingen opskæring tur mig.

(korl taosbed.)
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GIN \.

Det blir altså ved det, ;ii du flytter ifra os,

Ekdal?

HJALMAR

(roder mellem bøgerne).

Ja. det forstår sig da af sig selv, synes jeg.

GINA.

Ja-ja.

HJALMAR

(heftigt).

For jeg kan da ikke gå her og få mil hjerte

gennemboret hver time på dagen!

GINA.

Gnd forlade dig, at du kan tro så stygt om mig.

HJALMAR.

Bevis — !

GINA.

Jeg synes, du skulde bevise.

HJALMAR.

Efter en forgangenhed, som din? Der gives
visse krav —

; jeg kunde fristes til at kalde dem
ideale krav —

GINA.

Men gamlefar da? Hvad skal der bli' af ham.
stakker?

HJALMAR.

Jeg kender min pligt; den hjadpeløse flytter

med mig. Jeg vil ud i byen og gore anstalter —
.

Hin — . (nølende.) Er der ingen, som bar bindet min

hat på trapperne?
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<;in \.

Nej. Har <lu mistet hatten?

HJALMAR.

Jeg bavde <l«'n naturligvis på, da jeg kom inat;

del er der ingen tvil om: men idag kunde jeg ikke

linde den.

GINA.

Jøss', hvor har tin da været henne med de lo

ranglefanterne?

HJALMAR.

\. spørg mig ikke om uvæsentlige ting. Tror

du. jeg er i stemning til at huske på enkeltheder?

GINA.

Baif du ikke har forkølet dig. Ekdal.

[gAr ii'l i kekkenet.)

HJALMAR

(taler med sig selv, balvhejt og forbittret, mens han temmer bordskuffen !.

Du er en skurk. Reiling!
— En kæltring er du!

— Ah. skændige forforer! — Kunde jeg så sandt fa

nogen til at snigmyrde dig!

(lian lagger nogle gamle breve til side. finiler det overrevne papir fra

lagen, tar det og ser pa atykkerne; lsgger del hurtigt fra sig idet

gin\ kommer.

GINA

tter i-t dakket kaffebrel på bordet).

Her er eu tar varmt, om du kunde ha' lyst.

'

>g Bå er her sraørrebrøder og lidt saltmad Id.

HJALMAR

(skotter til brettet).

Saltmad? Aldrig under dette tag! Rigtignok
har jeg ikke nydl laste oæringsmidler |>a snart lire
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og tyve timer: men det får være del samme. —
Mine optegnelser! Mine påbegyndte livserindringer!
Hvor finder jeg min dagbog og mine vigtige papirer?
'åbner stuedøren, men viger tilbage.) Der er linn ol:s;i !

GINA.

Ja, Herregud, <•( steds må da barnet være.

HJALMAR.

Gå ud.

(han gør plads, HEDVIG kommer forskræmf ind i atelieret.)

HJALMAR

(med hånden på dørvrideren, siger hl gina):

I de sidste øjeblikke, jeg tilbringer i mit fordums

hjem, ønsker jeg at forskånes for uvedkommende —
(går iod i stuen.)

HEDVIG

I med et sæt imod sin mor, spørger sagte og bævend

Er det mig?

GINA.

Hold dig i kokkenet. Hedvig; eller nej,
—

gå
heller ind i kammerset til dig selv. (taler til hjalmar,

idel hun går ind lil ham.) Bi lidt, Ekdal: rod ikke så i

kommoden; jeg véd, hvor al tingen ligger.

HEDVIG

(står et øjeblik urørlig, i angst og rådvildhed, bid er læberne sammen for

at kvæle graden; så knytter hun krampagtigl hsenderne og sig

Vildanden!

(Hun lister >i.^
r hen og tar pistolen fra hylden, åbner loftsdøren på klem.

smyger ind ng trækker døren lil efter sig.)

Iii.immm) og gina begynder at disputere inde i dagligstuen.)
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II.iai \i \i;

(kommer med nogle skriveboger og gomle lese pnpirer, som han
les)

på bordell.

A. hvad kan den vadsækken Forslå! Del blir

jo de tusende ting, jeg får al slæbe med mig.

GINA

(felger efler med vadsækken).

Men sfi la' alt del andre ligge så længe; og la'

bare med dig en skjorte og el par underbukser.

HJALMAR.

Puh, — disse anstrængende forberedelser — !

(trakker rderfrakken at' og kaster deo
|<-i sofaen.)

i.l\A.

Og så står kaffien og blir kold også.

II. I ILMAR.

Hin.

(drikker uvilkårlig en slurk og derpå alter en.)

i, I NA

ttnrrer stoleryggene ali.

Værsi blir det nu lnr dig at linde
sligl

el stor!

loftsrum til kaninerne.

HJALMAR.

Hvad! Skal jeg slæbe all.' de kaninerne med

mig også?

GINA.

•la. gamlefar kan da ikke være uden kaniner,
v.d jeg.

HJALMAR.

Det far lian sandelig vænne sig til. \Ur er

højere livsgoder end kaniner. 3om jeg må
gi' af-

kald på.
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GINA

Isliiver ul' i reolen I.

Skal jeg lægg<; fløjten i vadsækken til dig?

HJALMAR.

Nej. Ingen fløjte for mig. Men gi' mig pistolen!

GINA.

Vil du ha' den pigstolen med dig?

HJALMAR.

Ja. Min ladte pistol.

GINA

(søger efter den).

Den er væk. Han må ha' ta't den med sig ind.

HJALMAR.

Er han på loftet?

GINA.

Ja visst er han på loftet?

HJALMAR.

Hm. — den ensomme gnhhe.
I lian tar et stykke smørrebrød, spiser det og drikker kaffekoppen ud.)

GINA.

Havde vi nu ikke lejet bort værelset, kunde du

lia' flyttet der ind.

HJALMAR.

Jeg skulde bli' boende under samme tag, som — !

Aldrig,
—

aldrig!

GINA.

Men kunde du da ikke for en dags tid eller to

slå dig ned i dagligstuen? Der havde du alt dit

for dig selv.
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HJALMAR.

Aldrig Indenfor disse murr!

GI» \.

Nå, men nede Ims Relling og Molvik da?

ii.i \i mai;.

Navn ikke de menneskers navn! Jeg er f.erdig
at miste appetiten bare jeg tænker på dem. — Å nej,

jeg far mik nd i stormen <>^ snékavet, — gå fra bus
fil hus og søge efter ly for far og mig.

<;ina.

Men du har jo ingen hat, Ekdal! Du har jo
mistel hatlen.

HJALMAR.

A. de to afskum, så rige på alle laster! En
hat må skafiFbs tilveje. (tar et andet stykke smørrebred.) Der
nia gøres anstalter. For jeg har da ikke i sinde at

sætte livet til heller.

(sager efter noget på brettet.)

GINA.

Hvad er det du ser efter?

HJALMAR.

Smør.

GINA.

Smor skal straks komme.

(går ad i bekkenet.)

1I.IAI.MAH

(råber e ter hende]

'. . del behøves ikke: jeg kan sa godt spise del

tone brød.
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GINA

i bringer en smorskål).

Se her; det skal være nykærnet.
i

i lun skænker en ny kop k;itlV for ham; ban sætter sig i sofaen, lægger
mere smør pfi smørrebredet, spiser og drikker en stund i taushed.)

II.! \IM \li.

\ ilde jeg, uden at bli' overhængl af nogen
—

af nogen som helst, — kunde bo der inde i stuen

• li dags tid eller to?

GINA.

Ja, det kunde du så godt, hvis du bare vilde.

HJALMAR.

For jeg indser ikke muligheden af at få alle

lars sager ud i en slig fart.

GINA.

Og så er det jo det til, al først måtte du vel

sige ham, at du ikke længere vilde leve isammens
med os andre.

HJALMAR

(skyder kaffekoppen fra sig).

Det også, ja; at skulle rippe op igen alle dis

forviklede forhold — . Jeg må område mig; jeg må
ha' pusterum; jeg kan ikke bære alle byrderne på
en eneste dag.

GINA.

Nej, og det til i sligt stygge vejr, som der er

udonfor.

HJALMAR

(flytt it pfi grossererens bre^ I.

.leg ser. det papiret lii^r her og slænge endnu.
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I.INA.

Ja, jeg bar ikke rør! det.

HJALM \i.\

Mig kommer
j<>

den papirlap ikke ved —

gdi v .

Nå, jeg tænker såmæn ikke på al gøre mig
den nyttig.

HJALM \ii.

— men det er ikke værdt, at den går i skudder-

mudder alligevel; i ;il den forstyrrelsen, når jeg

Hytter, kunde det sa let —

gih \.

Jeg skal nok ta' vare på det. Ekdal.

HJALMAR.

Gavebrevet horer jo forst og fremst far til; og
dit lar Mi' lians sag, om lian vil gøre brug af det.

GINA

(sukker).

.la. stakkers gamle far —

HJALMAR.

For en sikkerheds skyld --. Hvor linder jeg

nogel klister?

GIH \

Lr til reolen),

Her står klisterpotten.

HJALMAR.

•

»g så en pensel.
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LINA.

Her er penselen også.

(bringer ham sagerne i

HJALMAE

(tar en saks).

Bare en papirstrimmel på bagsiden
—

. iklipper

og klistrer.) Det være langt fra mig at ville forgribe

mig på fremmed ejendom,
—

og aller mindst på en

uformuende oldings. Na. ikke på
— den andens

heller. — Se så. Lad del ligge der sa henge. Og
når det er ble't tørt, sa ta' det væk. Jeg vil ikke

se del aktstykke for mine øjne mere. Aldrig!

(gregers «hiut kommer ind fra gangen.)

GREGERS
(lidt forundre) I.

Hvad, — sidder du her, Hjalmar?

HJALMAB

(rejser sit: liurtigt).

Jeg var sunken ned af mathed.

GREGERS.

Da har dog spist frokost, ser jeg.

HJALMAR.

Også legemet gør stundom sine krav gældende.

GREGERS.

Hvad har du så bestemt dig til?

HJALMAR.

For en mand, som jeg, er der kun én vej at

gå. Jeg er i færd med al sanke sammen mine vig-

tigste sager. Men det tar tid, kan du vel tænke.
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(INA

iIhII utålmodig).

Skal jeg sa gore stum i stand I il dig, eller

^kal jeg pakke vadsekken?

IllMM \l;

(efti-r ei GBrgerligt udeblik mod qrbgerh).

I 'ak, -

Og gør i stand!

GIH \

I
t.ir v.oU.rkki-n i

Ja-ja, sa lægger jeg oed skjorten og det am Irr «la

(gir ind i stuen og trakker doren til efter Big.)

GREGI RS

lefler en kor! taushed i

Aldrig havde jeg tænkt, at dette skuldr l>li'

enden på det. Er det virkelig rn nødvendighed for

dig at gå fra hus og hjem?

HJALMAR
1'iriviT urolig omkring).

Hvad vil du da, jeg skal ";øre? — Jeg er ikkr

skikket til at va>re ulykktdig. Gregers. Jeg ina ha'

det godt og trygt og fredeligt omkring mig.

GREGEKS.

Men kan du da ikke. det? Forsøg det hare.

Nu synes jeg, her er tasl grund at bygge på,
—

og begynd sa forfra. Og husk på, du har jo også

opfindelsea at leve for.

n. i \i.mai;.

A tal ikkr inn opfindelsen. Det har kanskr

langr udsigter med den.

GREGERS.

Sa?
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II.IAI \! VR.

Ja Herregud, hvad vil «lu egen Hig, jeg skal n|>-

linde? I)(! andre har jo opfundet (let meste i fur-

vejen. Det blir vanskeligere «lag for dag
—

GREGERS.

Og du, som har lagl så stort et arbejde i dette.

HJALMAR.

Det var denne udsvævende Relling, som fik mig
I il det.

GREGERS.

Relling?

HJALMAR.

Ja, det var ham, som forst gjorde mig opmærk-
som på mit anlæg for en eller anden mærkelig op-

findelse i fotografien.

(.HEGERS.

Aha, — det var Relling!

HJALMAR.

Å, jeg har været så inderlig lykkelig over den

sag. Ikke sa meget for opfindelsen i og for -

men fordi Hedvig trode på den, — trode på den

med harnesindets hele magt og styrke.
— Ja, del

vil sige,
- -

jeg dåre har gat her og hildt mig ind,

at hun trode på den.

GREGERS.

Kan du virkelig tænke, at Hedvig skulde været

falsk imod dig!

HJALMAR.

Nu kan jeg tænke, hvad del sa skal være. Det

er Hedvig, som star ivejen. Hun kommer til at

stænge solen ude fra hele mit liv.
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GR] GERS.

Hedvig! Er del Hedvig, du mener? Hvorledes

skulde li 11 n k 1 1 1 1 1 1
1

•

stænge for dig?

HJALMAR

(aden al svai

Så usigelig som jeg har elsket det ham. Sa

usigelig lykkelig, som jeg folte mig liver gantr j<\i,
r

kom hjem i min Fattige stue og hun
fløj mig imede

med sine sede. lidl mysende øjne. A, jeg troskyldige
«låre! Jeg holdt sa usigelig af hende; -

og så digted

og drømte jeg mig ind i den indbildning, al hun
hold! så usigelig at' mig igen.

(.HEGERS.

Siger du. at det hare var en indbildning!

HJALMAR.

Hvor kan jeg vide det? Gina kan jeg jo ikke

fa presset noget ud af. Og hun mangler jo desuden
så aldeles sans for den ideale side af forviklingerne.
Men for dig foler jeg trang til at åbne mig, Gregers.
Der er denne forferdelige tvil -; kanske Hedvig
aldrig har holdt rigtig ærligt af mig.

GREGERS.

Det kunde du dog muligens få vidnesbyrd om.

Hytter.» 1 1 % .id er det? Jeg synes vildanden skriger.

HJALMAR.

Vildanden skræpper. Far er på loftet.

GREGERS.

Er han det! [glæde lyser op i barn.) .leg siger, dll

kumle nok fa vidnesbyrd om, at den stakkers mis-

kendte Hedvig hulder af dig!

11'NHIK IH.«fNS BAMLBDf VÆBXKtl. VII. 85
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HJALMAR.

Å, hvad vidnesbvrd kan hun gi' mig! Jeg tør

ikke tro pa nogen InrsikkriiiL: fra den kant.

oreoers.

Hedvig kender visselig ikke til svig.

HJALMAR.

A, Gregers, det er jo netop det, som ikke er

så sikkert. Hvem véd, hvad Gina og denne fru

Sørby mangen gang kan ha' siddet her og hvisket

og tisket om? Og Hedvig plejer ha' ørerne med

sig, hun. Kanske kom gavebrevet ikke sa uventet

endda. Jeg syntes nok, at jeg mærked noget sli^t.

GREGERS.

Hvad er det dog for en ånd, som er faret i dig!

HJALMAR.

Jeg har tat øjnene op. Pas du pa:
— du skal

se, gavebrevet er bare en hegyndelse. Fru Sorby
har altid havt sa meget tilovers for Hedvig: og nu
har hun jo magt til at gøre for barnet, hvad det så

skal være. De kan ta' hende fra mig, hvad tid og
time de lvster.

GREGERS.

Aldrig i verden gar Hedvig fra dig.

HJALMAR.

Vær du ikke sa viss på det. Dersom de star

og vinker efter hende med fulde hænder --? A. jeg,

som har elsket hende sa usigelig! Jeg, som vilde

sat min højeste lykke i ;it la' hende varsomt ved

handen og lede hende, som man leder et niørkræd

barn gennem et stort ode ruin! — Nu toler jeg det

sii nauende sikkert, den fattige fotograf oppe i
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loftslejligheden har aldrig vaerel aogel hell og fuldl

for bende. Hun bar bare så listelig sørget for a1

stå på en god fod med barn så længe til tiden kom.

GR] '.i RS.

Dette ber tror du ikke selv, Hjalmar.

HJALA) Mi.

Det forferdelige er jo netop, ;it jes^ ikke ved,

bvad jeg skal tro,
— at jeg aldrig kan ta vide det.

Men kan du da virkelig tvile på, al det må være,
-"in jeg siger? Ha-ha, du stoler for stærkt på den
ideale fordring, min gode Gregers! Dersom dr andre

kom, de, med de bugnende liænder, og råbte til

barnet: gå ifra barn; hos os har du livet ivente

GREGERS

(hurtigt).

Ja, hvad da, tror du?

HJALMAR.

Hvis jeg så spiute hende: Hedvig, er du villig

til al
gi' slip på livet ibr mig? (ler spotsk.) Jo tak. —

du skulde nok ta høre, hvad svar jeg fik!

I Kt pistols ku<] høres indc |ui luftet.)

I [jalmarl

<. HEGERS

(hejt, i glædel.

HJALMAR.
~~ -

.1 : nu i:ar lian pa jagt også.

GINA

(kommer ind).

I t. Bkdal; jeg synes, gamlefar gar og dundrer

inde på loftel alene.
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HJALMAB.

Jeg vil se ind —

GREGERS
i levende, grebei I.

I li lidt! Véd du, hvad det var?

HJALMAR.

Ja vissl véd jeg det.

Gli EGERS.

\cj. du véd ikke, Men jeg véd det. Det var

vidnesbyrdet !

HJALMAR.

Hvilket vidnesbyrd?

fiREGERS.

Det var en barnlig offerhandling. Hun bar lai

din far til at skyde vildanden.

HJALMAR.

Skyde vildanden!

GINA.

Nej, tænk — !

HJALMAR.

Hvad skulde det til?

(.KEGERS.

Hun vikle offre til dig, det bedste hun ejed i

verden; for så matte du da komme til at holde af

hende igen, mente hun.

HJALMAR

ilddili. bevæget).

A. det barn!
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GIRA.

Ja, hvad li u n kan linde pa !

GRI GERS .

Hun vilde bare ha' din kærlighed igen, Hjalmar;
hun syntes ikke hun kuude leve den fortiden.

GINA

(kæmper med graden).

Der kan du selv se, Ekdal.

HJALM/ R.

Gina. hvor er hun henne?

i , i .\ \

(snefter).

Stakkers, hun sidder vel ude i køkkenet, kan

jeg tro.

HJALMAR

Igår hen, river køkkendoren op og >iLrer):

Hedvig,
— kom! Kum hul til mig! iser sir om.)

Nej, her er hun ikke.

gina.

Så er linn i det lille kammersel sit da.

HJALMAR

(udenfor).

Nej, her er hun heller ikke. (kommer iml.i Hun
llia v.eif gå I Ild.

GINA.

.la. du vikle jo ikke vide al' hende nogen steds

i huset.

HJALM \i;.

A. gid hun hare >nail \ iMe koinine hjem.
- sa

rigtig kan laa sagl bende — . Nu skal all bli"
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godt, Gregers; for nu tror jeji
nok. vi kan begynde

livd om igen.

GREGERS

(stille).

Jeg vidste det: gennnn barnel vilde oprottel-

sen ske.

(gamli ekoal kommer i døren lil -il værelse; lian er-i fuld unifor g

har travli med at spående sabelen om sig.]

HJALMAR
i forbauset i.

Far! Er du der!

GINA.

Var det. i kammerset far skød?

EKDAL

(harmfulrl, nærmer sig).

Sa du går på jagt alene, du, Hjalmar?

HJALMAR

(spændt. forvirre! I.

Det var altså ikke dig. som skod pa loftet?

EKDAL.

SI<«>,1 jeg? Hm!

GRKGERS

(råber lil ii.iai.mik 1
.

Hun har selv skudt vildanden. du!

II. l VLMAR.

Hvad er dette her! (skynder sig Hl loftsdøren, in er den

tilsid. . ser ind og skriger liojt.i Hedvig!

I.I.NA

(løber mnd døren).

.løss', hvad er det!
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n.i \l.M \i;

Il"| i.

1 lun ligger pfi guh ei !

UR] i.l RS.

1.il:-it Hedvig!

I lllll III III M MATI. I

GINA

(samtidigt).

Hedvig! (ind på loftet) Nej, nej. nej!

i KDAL.

Ha-ha: gar li u n oijsa pa skytteri!

IIUAI.MAH, i;l.NA Og (iHEGERS slll-lli-r HEOTIG il l< 1 i .lll-l i.l fl I i ilill ln-il ll.TIl-

gende hojre hånd holder hun pistolen fastklemt mellem fingrene.)

HJALMAR

(forstyrret).

Pistolen er gåt af. Hun har truffet sig selv.

Ra I» nm hjælp! Hjælp!

GINA

llober ud
|j;i gangen og råber mill:

Relling! Helling! Doktor Relling; Hy' lierop så

fort De kan!

iiuuMAi; og be -
lajgger okotiq ned på sofaen.)

i k 1 1 \ i .

(stille).

Skogen luevner.

HJALMAR

ipå kna red hende).

.Nu kommer Inni sig snart. Nu kommer hun

sig -; ja. ja, ja.
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GINA

(som er k< n m ind igen).

Hvor liar hun truffet sig? Jeg kan ikke se

nogen tingen
—

(relling kommer lmrti<;t, ng straks efler ham holvik; den sidst
ui len vesl og halstørklæde, med åben livkjole:)

RELLING.

Hvad er her pa færde?

I.INA.

De siger, Hedvig har skudt sig.

HJALMAR.

Kom her og hjælp!

RELLING.

Skudt sig!

l lian rykker bordet til side og begynder at undersøge hende.)

HJALMAR
(ligger og ser angstfuldt op ]>a bann.

Det kan da ikke være farligt? Hvad, Relling?
Hun bloder næsten ikke. Det kan da ikke være

farligt?

RELLING.

Hvorledes gik det til?

HJALMAR.

A, hvad véd jeg
—

GINA.

Hun vilde skyde vildanden.

RELLING.

Vildajiden?
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:i.i \i mm;.

Pistolen må være gal af.

R] LLING.

lim. .I.i så.

I KDAL.

Sko-. mi havner. M. ii i«- er ikke iæd alligevel

11 ni'! pi loftei og lukker eftar -. i lt. i

HJALMAR.

Nå, Relling, hvorfor sisler <lu int?en tinf?-

RELLING.

Ruglen er Lral ind i brystet.

HJALMAR.

Ja, men hun kommer sig da!

RELLING.

Du ser vel, at Hedvig ikke lever.

Gl.NA

(liri-li r i grad).

A. barnet, lunnet!

GREGl RS

il, .-.-i i.

Pfi havsens bund -.

ELTALMAB

(springer opl

Jo, ju. hun in ;i leve! A. Gud velsigne dig,

Relling, han- el øjeblik,
— hare sa lange til jeg

can t.i sagl hende, hvor usigelig jeg holdi ai hende
hele tiden!
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RELLTNG.

Hjertet er truffet. Indre forblødning. Hun d(>'l<

på stedet.

HJALMAR.

Og jeg, som jog hende fra mig som et dyr!

Og sa krol> hun forskremt ind på loftet og døde i

k.i ili^lird for mig. (hulkende.) Aldrig få gøre det godt

igen! Aldrig få sige hende — ! I knytter hænderne og skriger

opad:) A, du der oppe
—

!
— Hvis du er da! Hvi

gjorde du mig dette!

GINA.

Hys, hys, du må ikke anmasse dig så fælt.

Vi havde vel ikke ret til at heholde hende, kan

jeg tro.

MOLVIK.

Barnet er ikke dødt; det sover.

RELL1NG.

Sludder.

HJALMAE

(blir stille, går hen til sofaen og ser med korslagte arme pa hedvig).

Der ligger hun så stiv og stille.

BELLING

(søger at lose pistolen I.

Den sidder så fast, så fast.

GINA.

Nej, nej, Reil i nu:, hræk ikke fingrene hendes;
la' pigstolen sidde.

HJALMAR.

Hun skal få den med sig.
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GINA.

Ja, (a* hende det. Men barne! skal ikke ligge

og paradere her ude. Hun skal ind i kammersel til

sig selv, -kal hun. Ta' i med, Ekdal.

(fUALMAH "-.' iiina tar IIKHYli; !iii>.| h-iii >r_'.l

ll.IAI.MAl;

Imens de ba

A. Gina, Gina, holder du dette ud!

GIN \.

Den ene får bjælpe den anden. Fm- nu er vi

«la halvt mn hende, véd jeg.

HOLVIK

[strokker armene ud og mumler):

Lovel v;ere Herren: til jord skal dn blive; til

jord >kal du blive —

RELLING

i hvisker).

Hnld kæft, menneske; du er jo fnld.

iiuvLMvi! og i.ina bærer ligal ad gennem kekkendøren. relling lukker

etler dem. HOLVIK Saiger sig ud na ganden.)

RELLING

(går lien til grkgkrs og siger):

Aldri- skal QOgen 1 • i n < 1 «
* mit: pa nasen, at dette

ber var el vådeskud.

GREGEB -

i-iini bar stål Bkrokalagen, i krampagtige rykninger).

liiLr '-ii kan Bige, hvorledes del forfærdelige gik til.

i; i II [NG.

Forladningen har svi'd kjolelivet. Hun mfl ha'

trykk-t pistolen lige imod brystet ",u
r

fyret at'.
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GRl '.i RS.

Hedvig er ikke død forgæves.. Så De, hvorledes

sorgen frigjorde del storladne i ham?

REL] ING.

Storladne blir de fleste, Dår de står i sorg ved

et lig. Men hvor længe Inn- !>< den herligheden
varer hos ha ni ?

GREGl RS.

Skulde ikke den vare og vokse for livet!

RELLING.

Inden tre fjerdingår er lille Hedvig ikke andet

for ham end et vakkert deklamationstema.

GREoii;^.

Og det tør De sige om Hjalmar Ekdal!

RELLINf..

Vi skal snakkes ved, når det første græsset er

visnet på hendes grav. Da kan De få hore ham

gulpe op om det ..faderhjertet for tidligt frarevne

barn"; da skal De få se ham sylte sig ind i rørels<

og i selvbeundring og i selvmedlidenhed. I'a^ De
|>n!

GREGERS.

Hvis De har ret. og jeg har uret. ~a er ikke

livet værd at leve.

BELLING.

A. livet kunde være ganske bra' alligevel, når

vi hare matte få være i fred for disse velsignede

rykkere, som render os fattigfolk på dørene med den

ideale fordring.



397

i.i;i i.l II-

Iser frem foi

I så fald er jeg glad, al min bestemmelse er,

bvad den er.

R] LLING.

Med forlov,
— liv.i.l er da Deres bestemmelse?

GREGERS
i færd med al gå).

Al være den trettende mand tilbords.

RELLING.

A. lan' tro det.

-












